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ABSTRAKSI 

 
 

ASWI ROSITA, 1423211003, 2021. Skripsi Judul “Strategi Pendidikan 

Islam dalam Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Kabupaten Cilacap”. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas 

Tarbiyah, Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap. 

 

Strategi Pendidikan Islam adalah salah satu Komponen yang sangat 

penting untuk pembelajaran agama Islam, sedangkan Pembinaan Keagamaan 

adalah pemberian ilmu pengetahuan tentang agama Islam dalam rangka 

memberikan wawasan yang lebih terhadap Warga Binaan Permasyarakatan 

(WBP) agar lebih mendekatkan diri Kepada Alloh SWT dan menyadari 

kekeliruan yang telah dilakukan sebelumnya, keduanya berjalan bersama untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Kabupaten Cilacap. 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui Metode Observasi 

(melihat langsung suatu aktifitas, kejadian dan benda yang bisa memberikan 

informasi), Metode Wawancara (dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan dan langsung pada subyek penelitian) dan Metode Dokumentasi 

(mengumpulkan foto dan video pelaksnaan penelitian). 

 

Metode pendidikan agama Islam di lapas II B Cilacap paling sering 

menggunakan diskusi, tanya jawab, dan praktik, sementara materi pembelajaran 

yang disampaikan seperti hafalan asmaul husna, hafalan suratan pendek, fiqih, 

akhlak, tauhid, sejarah Islam dan Baca Tulis Al Qur’an. Faktor penghambat 

pembelajaran agama Islam diantaranya kurang kesadaran dari Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) itu sendiri dan lokasi pembinaan yang kurang kondusif, 

disamping faktor penghambat ada juga faktor pendukung diantaranya strategi 

yang digunakan pengajar tepat saran. Dengan adanya Strategi Pendidikan Islam 

dalam Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten 

Cilacap diharapkan dapat menurunkan angka kriminalitas WBP serta 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan napi terhadap Allah SWT. Amiin... 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Strategi pendidikan adalah salah satu komponen yang sangat penting 

dalam pembelajaran. Suparman mengatakan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi 

pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat, diharapkan mampu 

mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. 

Menurut Imam Ghazali, tujuan pendidikan yaitu membentuk insan 

Paripurna, baik di dunia maupun di akhirat (Ihsan, 2007, p. 72). Tujuan 

pendidikan Islam ialah kepribadian muslim, yaitu suatu kepribadian yang 

seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. Orang yang berkepribadian 

muslin dalam Al-Qur’an disebut “Muttaqin”. Karena itu pendidikan Islam 

berarti juga pembentukan manusia yang bertakwa. Hal ini sesuai dengan 

pendidikan nasional kita yang dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional 

yang akan membentuk manusia Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa (Zakiah Daradjat, 2008, p. 72). Penulis berfikir bagaimana 

penggunaan strategi pendidikan yang sesuai dengan karakter pendidikan 

Islam sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara maksimal? 
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Tentu kita semua tahu bahwa, Pendidikan Agama merupakan salah 

satu dari tiga subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum 

setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan 

beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat 

terwujud secara terpadu dengan dimensi kehidupan lain pada setiap individu 

warga negara (Chabib Thoha, 1999, p. 1). Melihat bahwa pada zaman modern 

saat ini, era globalisasi, dimana kemajuan teknologi semakin maju dan terus 

berkembang, sehingga hidup manusia menjadi lebih efisien dan sejahtera. 

Namun perlu kita ketahui bersama, dampak negatif yang terjadi akibat 

kemajuan teknologi juga semakin besar. Kesenjangan sosial yang terjadi di 

masyarakat terus tumbuh dan memberikan efek yang berkepanjangan. Salah 

satu dampak yang paling menonjol adalah angka kriminalitas yang semakin 

tinggi, terlebih berkaitan dengan anak-anak usia pelajar. Tak sedikit pula dari 

mereka yang kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di 

Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan. 

Menurut konsep pendidikan dalam Islam (Tarbiyah Islamiyah), bahwa 

pada hakikatnya manusia sebagai khalifah Allah di alam, manusia 

mempunyai potensi untuk memahami, menyadari dan kemudian 

merencanakan pemecahan problema hidup dan kehidupannya. Manusia 

bertanggung jawab untuk memecahkan problema hidup dan kehidupannya 

sendiri. Dengan kata lain, Islam menghendaki agar manusia melaksanakan 

pendidikan diri sendiri secara bertanggung jawab agar tetap berada dalam 
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kehidupan yang Islami, kehidupan yang selamat, sejahtera, sentosa yang 

diridloi Tuhan (Uno, 2006, p. 3). 

Umumnya, kesalahan yang dilakukan oleh pelajar hingga 

membawanya dalam kasus tindak pidana dengan tuntutat hukuman penjara, 

menjadi bentuk tanggung jawab moral untuk gurunya, terutama guru agama. 

Timbul anggapan bahwa mungkin saja pengajaran yang dilakukan tidak 

sesuai atau belum maksimal. Tidak dapat membangun suasana pembelajaran 

yang kondusif, kurang inovatif, tidak kreatif, monoton dan hal kecil lainnya 

dipertanyakan kembali terhadap guru agama. Padahal kita tahu bahwa bukan 

guru agama saja yang memiliki peran, dalam hal ini ada banyak sekali faktor 

yang juga menjadi pemicu perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh pelajar, 

baik pengaruh keluarga, peran orang tua di rumah, lingkungan tempat tinggal, 

teman sepermainan, masyarakat, termasuk juga diri pribadinya sendiri. 

Orang-orang yang telah melakukan kesalahan dengan melanggar 

aturan hukum, tidak sedikit yang kemudian dikucilkan oleh masyarakat. 

Justru mereka perlu untuk dirangkul dan diperhatikan lebih banyak lagi agar 

tidak mengulangi perbuatan buruknya. Sehingga di lembaga pemasyarakatan 

ada bentuk pembinaan bagi narapidana sebagai bekal dalam melanjutkan 

aktivitas kesehariannya setelah keluar dari penjara. Hal ini diatur secara rinci 

dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan tentang hak-hak narapidana. 

Pembinaan keagamaan memegang peranan yang sangat penting untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan 

demikian pembinaan keagamaan harus diberikan kepada semua yang 
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beragama Islam. Tujuan pembinaan Islam adalah membimbing dan 

membentuk manusia menjadi hamba Allah yang shaleh, teguh imannya, taat 

beribadah, berakhlak terpuji (Daradjat, 1993, p. 40). Hal ini sesuai dengan 

konsep pemasyarakat itu sendiri yang lebih menekankan pada aspek 

penyadaran, bukan hukuman jera pada narapidana. 

Sebagai agama, Islam memiliki ajaran yang diakui lebih sempurna dan 

komprehensif dibandingkan dengan agama-agama lainnya yang pernah 

diturunkan Tuhan sebelumnya. Sebagai agama yang paling sempurna, ia 

dipersiapkan untuk menjadi pedoman hidup sepanjang zaman. Islam tidak 

hanya mengatur cara mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, ibadah dan 

penyerahan diri kepada Allah saja. Melainkan juga mengatur cara 

mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, termasuk di 

dalamnya mengatur masalah pendidikan (Anshori LAL., 2010, p. 3). 

Konsep pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan, 

khususnya pembinaan agama Islam, diharapkan mampu menjadi alternatif 

pemecahan masalah bagi narapidana untuk kembali pada jalan yang baik dan 

benar. Hal ini didukung oleh pemikiran Amin Haedari bahwa pembinaan 

keagamaan itu berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia dan mampu 

menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama 

(Haedari, 2010). 

Jika melihat karakteristiknya, tidak semua narapidana di lembaga 

pemasyarakatan adalah orang yang terbelakang. Beberapa di antara mereka 
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mendapatkan pendidikan layaknya masyarakat umum. Tidak sedikit pula 

mereka yang pintar dan cerdas atau bahkan berprestasi dalam bidang 

akademik. Namun kenyataan memperlihatkan mereka terkurung di dalam 

jeruji penjara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah 

diperbuat. Hal ini mengingatkan kita bahwa pintar akademik saja tidak cukup 

menjadi bekal seseorang menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik. 

Perlu adanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan yang seseorang miliki 

dengan akhlak/ budi pekerti yang baik. 

Sebagai orang awam, muncul pemikiran bahwa orang yang 

melakukan kejahatan bisa disadarkan kembali setelah mereka mendapatkan 

pembinaan di dalam lapas. Pembinaan Agama Islam yang mengajarkan 

seseorang untuk lebih dekat kepada Allah swt dengan menjalankan perintah- 

Nya dan menjauhi larangan-Nya, bisa menjadi alternatif pilihan yang tepat 

untuk narapidana. Hal ini bisa terjadi jika konsep pelaksanaan pembinaan 

agama sejalan dengan pemikiran Amin Haedari. 

Pembinaan agama Islam yang dilaksanakan di lembaga 

pemasyarakatan secara umum memiliki bentuk dan pola yang sama dengan 

pendidikan Islam yang dilaksanakan di lembaga formal. Hanya saja tujuan 

pendidikan yang ditekankan dalam pembinaan tidak sepenuhnya sama dengan 

pengajaran agama secara umum. Hal ini kemudian memicu pemikiran tentang 

pendekatan atau strategi seperti apa yang digunakan dalam pembinaan 

keagamaan bagi narapidana. Terlebih bahwa tidak semua strategi 

pembelajaran dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. 
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Tetapi ternyata pelaksanaan pembinaan yang terjadi di lapas seperti 

halnya dengan pembinaan keagamaan bukanlah jaminan untuk menyadarkan 

narapidana atas kesalahannya sehingga mereka bertaubat. Muncul istilah 

residivis, digunakan untuk orang yang pernah menjalani hukuman kemudian 

mengulangi tindakan kejahatan yang serupa di waktu lain, sehingga kembali 

menjadi napi dan menjalani pembinaan di dalam lapas ke dua kalinya. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan apakah terkurung di lapas tidak menjadikan 

seseorang yang melakukan kejahatan lantas menjadi jera?, Bagaimana 

pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh lapas terutama pembinaan 

agama, mengapa tujuan pembinaan tidak dapat tercapai dengan maksimal? 

Mengetahui pengaplikasian pembinaan agama Islam yang tidak 

sepenuhnya tepat sasaran, bukan berarti kemudian dianggap tidak berguna 

sama sekali. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya, dan perlu 

kajian secara menyeluruh untuk mengukur pencapaian dari tujuan pengajaran 

seperti halnya pembinaan agama Islam di lapas. Faktor tersebut bisa saja 

berasal dari pendidik yang melakukan pembinaan, narapidana itu sendiri 

maupun lembaga pemasyarakatan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. 

Dari uraian di atas, perlu adanya kajian terkait pembinaan keagamaan 

secara mendalam yang ada di lembaga pemasyarakatan. Bagaimana strategi 

pendidikan Islam yang digunakan penyuluh PAI kepada Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) agar tujuan pembinaan bisa tercapai secara 

maksimal. Hal ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam penelitian skripsi yang 
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berjudul “Strategi Pendidikan Islam dalam Pembinaan Keagamaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap”. 

B. Definisi Operasional 

 

1. Strategi Pendidikan Islam 

 

Secara umum strategi dapat diartikan sebagai garis-garis besar 

untuk bertindak sebagai usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Jika dihubungkan dengan belajar-mengajar, strategi bisa diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. 

Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya “tarbiyah wa 

ta’lim” sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah 

“tarbiyah Islamiyah” (Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, 2000, p. 25). 

Menurut Musthafa Al-Ghulayaini: Pendidikan Islam ialah menanamkan 

akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan 

menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu 

menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian 

buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk 

kemanfaatan tanah air (Uhbiyati, 2005, pp. 9-10). 

Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa strategi 

pendidikan Islam dalam penelitian ini adalah serangkaian cara yang 

dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam memberikan pembinaan 

kepada WBP di lembaga pemasyarakatan agar mereka bertaubat dan 

menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Serangkaian cara 
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tersebut dimulai dari pendekatan yang dilakukan penyuluh, strategi 

pembelajaran yang digunakan, model pembelajaran dan juga penggunaan 

media sebagai penunjang pengajaran dalam pembinaan agama Islam. 

2. Pembinaan Keagamaan 

 

Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui 

usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan 

kemampuannya agar ia memperoleh kebahagiaan pribadi dan 

kemanfaatan sosial (Suryo, 1987, p. 25). Pembinaan dalam arti bahasanya 

adalah menyeru, mengajak, memanggil, mengundang, mendoakan, yang 

terkandung di dalamnya arti menyampaikan sesuatu kepada orang lain 

untuk mencapai tujuan tertentu (Kafie, 1993, p. 29). Pembinaan Islamiyah 

berarti menyeru, mengajak, dan memberikan pengertian serta bimbingan 

manusia untuk beriman kepada Allah swt dan mentaati-Nya, sesuai 

dengan garis yang telah di wahyukan oleh Allah SWT dan di sunnahkan 

Rasululloh SAW (Nasir, 1999). 

Pembinaan keagamaan dalam penelitian ini sama dengan 

pemberian ilmu pengetahuan tentang agama Islam dalam rangka 

memberikan wawasan yang lebih terhadap WBP agar lebih mendekatkan 

diri kepada Allah SWT dan menyadari kekeliruan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan hampir 

sama dengan bentuk pendidikan agama Islam pada umumnya seperti di 

sekolah atau lingkungan masyarakat. Hanya saja murid yang didik 
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memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga pendidikan pada 

umumnya. 

Data yang terhimpun tepat di tanggal 28 Desember 2018 ada 511 

orang warga binaan yang terbagi atas 209 orang tahanan dan 302 orang 

narapidana. Pembinaan agama Islam sendiri rutin diikuti oleh 60 orang 

warga binaan dari senin-kamis yang di bagi menjadi dua kelas 

berdasarkan kemampuan ilmu agama yang mereka miliki. Selanjutnya 60 

orang WBP inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap 

 

Lembaga pemasyarakatan yang disebut juga lapas adalah suatu 

tempat bagi penampungan dan pembinaan manusia karena perbuatannya 

dinyatakan bersalah dan diputuskan oleh hakim dengan pidana penjara 

(Pandapotan, 1995, p. 63). Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Kabupaten Cilacap menampung dan membina masyarakat Kota Cilacap 

yang ditetapkan bersalah akibat perbuatannya melanggar hukum atau 

aturan yang berlaku, di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. 

Melihat dari bangunannya, selain kantor yang digunakan untuk 

petugas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap 

memiliki dua bangunan. Hal ini sesuai dengan perannya yang memiliki 

dua fungsi dalam satu tempat. Pertama adalah sebagai Rumah Tahanan 

(Rutan) yang berfungsi sebagai tempat tahanan sementara bagi para 

tersangka/ terdakwa sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan yang 
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berkekuatan hukum tetap, guna menghindari tersangka/ terdakwa 

melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Kedua adalah sebagai 

lembaga pemasyarakatan, yaitu tempat melaksanakan pembinaan 

narapidana yang telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan sebagai 

terpidana/ narapidana. 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Strategi Pendidikan Islam yang digunakan dalam Pembinaan 

Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap”. Dari fokus 

masalah tersebut, kemudian dirumuskan ke dalam beberapa submasalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaplikasian strategi pendidikan Islam dalam pelaksanaan 

pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 

pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Kabupaten Cilacap? 

3. Bagaimana penggunaan strategi pendidikan Islam yang sesuai dengan 

karakteristik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Kabupaten Cilacap? 

D. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan beberapa tujuan antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian strategi pendidikan Islam 

dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan. 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan 

menghambat pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap. 

3. Mengetahui strategi pendidikan yang cocok diterapkan dalam 

pelaksanaan pembinaan keagamaan sesuai dengan karakteristik 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap. 

E. Manfaat Penelitian 

 

Setelah dilakukan penelitian, diharapkan penelitian ini memberikan 

manfaat sebagaimana mestinya. Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritik, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, khususnya 

menambah khasanah keilmuan Pendidikan Agama Islam. 

2. Manfaat Praktis, bagi penulis penelitian ini memberikan tambahan 

wawasan dalam pengajaran pendidikan Islam yang selanjutnya menjadi 

acuan pribadi dalam berperilaku. Selain itu penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi pendidik agama Islam, khususnya penyuluh agama di 

lembaga pemasyarakatan tentang bagaimana pemilihan strategi yang baik 

dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan. 
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F. Telaah Pustaka 

 

Telaah pustaka adalah kajian tentang buku-buku utama yang akan 

dijadikan sebagai referensi dalam pengerjaan penelitian yang terkait dengan 

variabel yang ada. Selain buku, ada pula kajian hasil penelitian orang lain 

yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini. Buku-buku atau karya 

penelitian yang diasumsikan memiliki relevansi dengan penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

Buku “Strategi Belajar Mengajar” edisi revisi yang disusun oleh Drs. 

Syaiful Bahri Djamarah, M. Ag., dan Drs. Aswan Zain. Buku yang berisi 

tentang proses belajar mengajar dari mulai konsep, hakikat, pendekatan, 

metode mengajar, penggunaan media, teknik hingga pada variasi dan 

penggelolaan kelas. Buku ini sangat sesuai dengan tema penelitian yang 

berpusat pada strategi belajar mengajar, akan tetapi konsep strategi dalam 

buku ini adalah konsep umum pembelajaran di sekolah. Sedikit berbeda 

dengan konsep strategi dalam penelitian ini yang berpusat pada strategi 

pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan. 

Buku “Metodologi Pengajaran Agama Islam”, karya Dr. Zakiah 

Daradjat, dkk yang berisi tentang pengajaran dalam pendidikan Islam seperti 

tujuan, media, metode, evaluasi dan sebagainya. Sekalipun buku ini adalah 

buku yang disusun sebagai buku pegangan untuk pendidik maupun pelajar 

dalam pembelajaran di sekolah. Latar pengajaran Islam yang dikemas dalam 

buku ini sangat cocok dan sesuai dengan isi penelitian. 
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Buku “Perencanaan Pembelajaran” dengan tema ‘Mengembangkan 

Standar Kompetensi Guru’ karya Abdul Majid, memiliki kesesuaian terkait 

strategi pembelajaran khususnya pada bab konsep dasar perencanaan, 

pengelolaan pembelajaran, dan pengembangan bahan ajar terutama sub bab 

prosedur pembelajaran. Perbedaannya adalah strategi pembelajaran dalam 

buku ini digunakan dalam pembelajaran umum di sekolah, bukan 

pembelajaran dalam bentuk pembinaan khususnya di pemasyarakatan. 

Buku berjudul “Filsafat Pendidikan Islam” karya H. Hamdani Ihsan 

dan H. A. Fuad Ihsan. Buku ini mengupas tuntas tentang pendidikan Islam 

dari mulai kedudukan manusia, tujuan pendidikan, peseta didik, kurikulum, 

metode pendidikan, dan beberapa pemikiran pendidikan Islam menurut para 

ahli. Perbedaannya hanya saja kajian dalam buku ini adalah pendidikan Islam 

secara umum memalui kajian filsafat Islam, bukan pendidikan dalam tema 

pembinaan bagi WBP. 

Buku ”Ilmu Pendidikan Islam” karya Dr. Moh. Roqib, M. Ag yang 

membahas tentang pendidikan Islam seperti materi, kurikulum, sistem dan 

model, serta proses penyelenggaraan pendidikan Islam. Dalam buku tersebut 

membahas pendidikan Islam secara umum, sedangkan dalam penelitian ini 

peneliti lebih membahas pada pendidikan Islam yang dilakukan dalam 

lingkup pembinaan pemasyarakatan. 

Jurnal yang ditulis oleh Muafi bin Thohir yang berjudul Metode 

Pembinaan Keagamaan yang Efektif bagi Narapidana/ Tahanan di lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Lumajang. Persamaan dalam jurnal ini adalah 
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sama-sama membahas tentang pelaksanaan dalam pembinaan keagamaan di 

lembaga pemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya, jurnal ini membahas 

tentang metode-metode yang efektif seperti metode personal approach, 

metode ceramah, dan metode konsultasi. Sedangkan penelitian ini tidak hanya 

berpusat pada metode pengajaran saja, tetapi strategi pendidik dalam 

melakukan pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan kelas II B 

Kabupaten Cilacap. 

Jurnal yang ditulis oleh Ismail Rumadan dengan judul Problem 

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. 

Fokus dalam jurnal ini adalah masalah yang sering muncul di dalam lembaga 

pemasyarakatan dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Berbeda dengan 

penelitian skripsi ini yang membahas mengenai pembinaan keagamaan lebih 

khususnya adalah strategi yang digunakan oleh pendidik agama Islam. 

Sedangkan kesamaan jurnal dengan penelitian ini adalah terletak pada latar 

tempat yang sama yaitu di dalam lembaga pemasyarakatan dan kaitannya 

antara tujuan pembinaan dengan pelaksanaan proses pembinaan keagamaan. 

G. Sistematika Penulis Skripsi 

 

Sistematika penulisan skripsi merupakan gambaran atau kerangka 

skripsi yang akan dibuat setelah penelitian selesai dilakukan. Secara umum 

isinya terdiri dari bagian awal, tengah (badan skripsi), dan akhir. Bagian awal 

adalah bagian permulaan skripsi yang terdiri dari halaman judul, 

persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel (jika ada), daftar 

gambar/ bagan (jika ada). 



15  

 

 

Bagian tengah merupakan bagian inti skripsi yang sering disebut 

sebagai badan skripsi. Bagian ini terdiri dari 5 bab, sebagai berikut: 

BAB 1 berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, 

definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, hipotesis 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 berisi kajian teori atau landasan teori yaitu deskripsi dan 

analisis teori yang akan dijadikan pijakan peneliti dalam melakukan 

penelitian. Kajian teori dalam penelitian ini berisi tinjauan pembinaan 

keagamaan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Cilacap yang 

kemudian dipadukan dengan teori-teori yang diambil dari buku-buku yang 

sesuai dengan tema penelitian. 

BAB 3 berisi penjelasan metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis dalam proses penelitian, antara lain terdiri dari: jenis dan pendekatan 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel atau obyek penelitian, 

subyek penelitian, metode pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik 

analisis data. 

BAB 4 berisi tentang laporan hasil penelitian, penyajian data, dan 

analisis data. Laporan penelitian dalam penelitian ini bisa terkait lembaga 

pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Cilacap. 

BAB 5 berisi penutup yang terdiri dari: kesimpulan, yang merupakan 

rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat dan dilengkapi 

dengan saran-saran dan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan penelitian 

selanjutnya. 
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Bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran- 

lampiran yang mendukung, dan dilengkapi daftar riwayat hidup peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Strategi Pendidikan Islam 

 

Strategi pendidikan Islam, dilihat dari susunannya terdiri dari kata 

strategi-pendidikan-Islam, yang masing-masing memiliki pengertian yang 

berbeda. Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan 

sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan 

(Zain, 2010, p. 5). 

Dalam konteks sekolah, sesuai dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, 

masyarakat, bangsa, dan negara (Wiyani, 2014, p. 18). 

Islam adalah agama yang datang dari Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril dengan ajarannya yang 



19  

 

 

bersumber pada al Qur’an dan as Sunnah. Pendidikan Islam memiliki arti 

pendidikan yang memiliki khas atau ciri islami yang bersumber pada 

ajaran agama Islam sesuai dengan al Qur’an dan Sunnah. Hal ini sejalan 

dengan pandangan Ahmad Tafsir yang memaknai pendidikan Islam 

sebagai bimbingan yang diberikan seseorang secara maksimal sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Strategi pendidikan Islam adalah serangkaian cara yang harus 

dilakukan pendidik kepada peserta didik dalam memberikan pembinaan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam tentang komponen- 

komponen umum bahan pembelajaran agama Islam sesuai dengan sasaran 

atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, ada empat strategi dasar dalam 

belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut: 

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana 

yang diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi 

dan pandangan hidup masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan 

mengajarnya. 
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d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 

kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan 

belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat 

penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara 

keseluruhan. 

Pertama, spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan 

kepribadian anak seperti apa yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan. Disini terlihat apa yang dijadikan sebagai sasaran dari 

kegiatan belajar mengajar. Sasaran yang dituju harus jelas dan terarah. 

Oleh karena itu, tujuan pengajaran yang dirumuskan harus jelas dan 

konkret, sehingga mudah dipahami anak didik (Zain, 2010, p. 6). 

Zuhairini (Zuhairini, 2004, p. 160), dalam bukunya Filsafat 

Pendidikan Islam mengemukakan tujuan khusus pendidikan Islam 

meliputi: (1) pembinaan kepribadian (nilai formal), yang meliputi sikap/ 

attitude, daya pikir praktis rasional, objektivitas, loyalitas kepada bangsa 

dan ideologi, sadar akan nilai-nilai moral dan agama; (2) pembinaan aspek 

pengetahuan (nilai materiil), yaitu materi ilmu itu sendiri; (3) pembinaan 

aspek kecakapan, keterampilan (skill) nilai-nilai praktis, pembinaan 

jasmani dan rohani yang sehat. 

Kedua, memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap 

paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Bagaimana seorang guru 

memandang suatu persoalan, konsep, pengertian, dan teori apa yang guru 
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gunakan dalam memecahkan suatu kasus, akan mempengaruhi hasilnya. 

Satu masalah yang dipelajari oleh dua orang dengan pendekatan yang 

berbeda, akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak sama. 

Norma-norma sosial seperti baik, benar, adil, dan sebagainya akan 

melahirkan kesimpulan yang berbeda dan bahkan mungkin bertentangan 

bila dalam cara pendekatannya menggunakan berbagai disiplin ilmu (Zain, 

2010, p. 6). 

Ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik 

belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Metode atau 

teknik penyajian untuk memotivasi anak didik agar mampu menerapkan 

pengetahuan dan pengalamannya untuk memecahkan masalah, berbeda 

dengan cara atau metode supaya anak didik terdorong dan mampu berfikir 

bebas dan cukup keberanian untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. 

Perlu dipahami bahwa satu metode mungkin hanya cocok dipakai untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dengan sasaran yang berbeda, guru 

hendaknya jangan menggunakan teknik penyajian yang sama (Zain, 2010, 

p. 7). Untuk itu penting bagi guru untuk mengetahui jenis-jenis metode 

pembelajaran dan melakukan variasi dalam penggunaan teknik penyajian 

supaya kegiatan belajar mengajar yang berlangsung tidak membosankan. 

Keempat, menerapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan 

sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk 

menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah 

dilakukannya. Suatu program baru bisa diketahui keberhasilannya, setelah 
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dilakukan evaluasi. Sistem penilaian dalam kegiatan belajar mengajar 

merupakan salah satu strategi yang tidak dapat dipisahkan dengan strategi 

dasar yang lain (Zain, 2010, p. 8). 

Pentingnya pemilihan strategi pendidikan Islam akan berdampak 

pada pencapaian tujuan pendidikan yang direncanakan. Dalam pendidikan 

Islam, tujuan pendidikan yang dirancang tidak jauh dari tujuan 

diciptakannya manusia yaitu sebagai insan kamil, manusia paripurna, 

manusia yang bertaqwa dan sebagainya. Disisi lain manusia hidup 

berdampingan dengan manusia lain sebagai makhluk sosial, tujuan 

pendidikan Islam juga mengarah pada citra masyarakat madani, utama, 

masyarakat ideal dan lainnya. 

Dengan merujuk pada ajaran wahyu dan sunnah, setiap manusia 

harus bisa berlaku adil dan benar. Pendekatan ini juga menekankan 

pentingnya mengedepankan aspek akhlak sebagai pondasi pendidikan. 

Misi kerasulan Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah membangun 

akhlak bagi pengikutnya agar menjadi manusia seutuhnya. Selain itu, juga 

membangun fondasi aqidah (spiritual) yang kuat sebagai sentral keyakinan 

seseorang (Mujtahid, 2011, p. 26). 

Menurut Wina Sanjaya, seorang pendidik setidaknya memahami 

prinsip-prinsip dalam menggunakan strategi pembelajaran, yaitu: 

a. Berorientasi pada tujuan, dalam sistem pembelajaran tujuan 

merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pembelajaran, 

mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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b. Aktivasi, strategi pembelajaran yang dilakukan harus dapat 

mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas tidak dimaksudkan 

terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang 

bersifat psikis seperti aktivitas mental. 

c. Individualitas, artinya mengajar adalah usaha untuk 

mengembangkan setiap individu peserta didik. Meskipun mengajar 

pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin 

dicapai oleh pendidik adalah perubahan perilaku setiap peserta 

didik. 

d. Integritas, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan 

kognitif saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif 

dan psikomotor. Sehingga strategi pembelajaran harus dapat 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara 

terintegrasi. 

2. Model-model Strategi Pembelajaran 

 

Strategi yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam pada 

dasarnya tidak memiliki karakteristik khusus dengan strategi pendidikan 

pada umumnya. Rusman menjelaskan ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih model-model dalam strategi 

pembelajaran: 

a. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. 

 

b. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan/ materi 

pembelajaran. 
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c. Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. 

 

d. Pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis, seperti penerapan 

model pembelajaran lain atau kombinasi dari beberapa model. 

Ada banyak model dalam strategi pembelajaran, tetapi secara 

umum, strategi pembelajaran yang sering digunakan guru dalam proses 

belajar-mengajar antara lain: 

a. Pembelajaran Ekspositori (Penyampaian) 

 

Wina Sanjaya menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai 

materi pelajaran secara optimal. Roy Killen kemudian menamakan 

strategi ekspositori ini dengan istilah strategi pembelajaran 

langsung (direct instruction), mengapa demikian? karena dalam 

strategi ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. 

Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran 

seakan-akan sudah jadi. Oleh karena strategi ekspositori lebih 

menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan 

istilah ”chalk and talk”. 

Menurut Kardi dan Nur, pembelajaran langsung 

memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang sangat hati-hati 

dipihak guru. Agar efektif, pembelajaran langsung mensyaratkan 

tiap detail keterampilan atau isi didefinisikan secara seksama dan 



25  

 

 

demonstrasi serta jadwal pelatihan direncanakan dan dilaksanakan 

secara seksama (Suprihatiningrum, 2016, pp. 215-216). 

b. Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) 

 

Strategi pembelajaran inkuiri (SPI) adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir 

secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri 

jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakannya. Proses berfikir 

itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan 

siswa (Sanjawa, 2006, p. 196). 

Wina Sanjaya menjelaskan lebih lanjut bahwa SPI ini 

berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia, 

manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri 

pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang keadaan sekitarnya 

merupakan kodrat manusia baik melalui indra pengecapan, 

pendengaran, penglihatan, dan indra-indra lainnya. Keingintahuan 

itu berkembang dengan menggunakan otak dan pikiran seiring 

manusia tumbuh dewasa. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan 

bermakna manakala didasari oleh keingintahuan itu. Dalam rangka 

itulah strategi inkuiri dikembangkan. 

c. Strategi Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

 

Elaine B Johnson mengatakan pembelajaran kontekstual 

adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola- 

pola yang mewujudkan makna. Lebih lanjut, Elaine mengatakan 
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bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem pembelajaran 

yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan 

menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan 

sehari-hari siswa. Jadi, pembelajaran kontekstual adalah usaha 

untuk membuat siswa aktif dalam memompa kemampuan diri 

tanpa merugi dari segala manfaat, sebab siswa berusaha 

mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan mengaitkannya 

dengan dunia nyata. 

Sejauh ini, pembelajaran masih didominasi oleh pandangan 

bahwa pengetahuan sebagai fakta untuk dihapal. Pembelajaran 

tidak hanya difokuskan pada pemberian pembekalan kemampuan 

pengetahuan yang bersifat teoritis saja, akan tetapi bagaimana agar 

pengalaman belajar yang dimiliki siswa itu senantiasa terkait 

dengan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di 

lingkungannya. Dengan demikian, inti dari pendekatan CTL 

(contextual teaching and learning) adalah keterkaitan setiap materi 

atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Untuk 

mengaitkannya bisa dilakukan berbagai cara, selain karena 

memang materi yang dipelajari secara langsung terkait dengan 

kondisi faktual, juga bisa disiasati dengan pemberian ilustrasi atau 

contoh, sumber belajar, media dan lain sebagainya, yang memang 

baik secara langsung maupun tidak diupayakan terkait atau ada 

hubungan dengan pengalaman hidup nyata. Dengan demikian, 
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pembelajaran selain akan lebih menarik, juga akan dirasakan 

sangat dibutuhkan oleh setiap siswa karena apa yang dipelajari 

dirasakan langsung manfaatnya (Rusman, 2013, p. 189). 

d. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM) 

 

Menurut Arends (1997), pembelajaran berdasarkan masalah 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran, yang mana siswa 

mengerjakan permasalahannya yang otentik dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri 

dan keterampilan berfikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan 

kemandirian dan percaya diri. Problem Based Learning (PBL) 

adalah suatu model pembelajaran, yang mana siswa sejak awal 

dihadapkan pada suatu masalah, kemudian diikuti oleh proses 

pencarian informasi yang bersifat student centered 

(Suprihatiningrum, 2016, pp. 215-216). 

Dilihat dari aspek psikologi belajar SPBM bersandarkan 

kepada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman. Belajar bukan semata-mata proses menghafal 

sejumlah fakta, tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara 

individu dengan lingkungannya. Melalui proses ini sedikit demi 

sedikit siswa akan berkembang secara utuh. Artinya, 

perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif, tetapi 



28  

 

 

juga aspek afektif dan psikomotor melalui penghayatan secara 

internal akan problem yang dihadapi (Sanjawa, 2006, p. 213). 

e. Strategi Pembelajaran Kooperatif (SPK) 

 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan 

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok 

yang bersifat heterogen. 

Pembelajaran kooperatif memanfaatkan kecenderungan 

siswa untuk berinteraksi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 

dalam setting kelas kooperatif, siswa lebih banyak belajar dari satu 

teman ke teman lainnya di antara sesama siswa bila dibandingkan 

dengan belajar dari gurunya. Penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang amat positif 

terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya. Manfaat 

pembelajaran kooperatif untuk siswa dengan hasil belajar, retensi 

atau penyampaian materi pelajaran lebih lama (Suprihatiningrum, 

2016, p. 194). 

Pada hakikatnya cooperative learning sama dengan kerja 

kelompok. Oleh karena itu, banyak guru yang mengatakan tidak 

ada sesuatu yang aneh dalam cooperative learning karena mereka 

beranggapan telah bisa melakukan pembelajaran cooperative 

learning dalam bentuk belajar kelompok. Walaupun sebenarnya 
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tidak semua belajar kelompok dikatakan cooperative learning, 

seperti dijelaskan Abdulhak bahwa “pembelajaran cooperative 

dilaksanakan melalui sharing proses antara proses belajar, 

sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama di antara peserta 

belajar itu sendiri” (Rusman, 2013, pp. 202-203). 

f. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) 

 

SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada kemampuan berfikir siswa. Joyce dan Well 

(1980) menempatkan model pembelajaran ini ke dalam bagian 

model pembelajaran Cognitive Growth: Increasing the Capacity 

to Think. 

Dalam SPPKB, materi pembelajaran tidak disajikan begitu 

saja kepada siswa. Akan tetapi, siswa dibimbing untuk menemukan 

sendiri konsep yang telah dikuasai melalui proses dialogis yang 

terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. 

Walaupun tujuan SPPKB sama dengan strategi pembelajaran 

inquiri (SPI), akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang 

mendasar. Perbedaan tersebut terletak pada pola pembelajaran 

yang digunakan. Dalam pola pembelajaran SPPKB, guru 

memanfaatkan pengalaman siswa sebagai titik tolak berfikir, bukan 

teka-teki yang harus dicari jawabannya seperti dalam pola inquiri 

(Sanjawa, 2006, p. 225). 
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g. Strategi Pembelajaran Afektif 

 

Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan 

strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif 

berhubungan dengan nilai (value), yang sulit diukur, oleh karena 

menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Dalam 

batas tertentu memang afektif dapat muncul dalam kejadian 

behavioral, akan tetapi penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan 

yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan 

observasi yang terus-menerus, dan hal ini tidaklah mudah untuk 

dilakukan, apabila menilai perubahan sikap sebagai aibat dari 

proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah. Kita bisa 

menyimpulkan sikap anak itu baik, misalnya dilihat dari kebiasaan 

berbahasa atau sopan santun yang bersangkutan, sebagai akibat 

dari proses pembelajaran yang dilakukan guru. Mungkin sikap itu 

terbentuk oleh kebiasaan dalam keluarga dan lingkungan sekitar 

(Sanjawa, 2006, p. 274). Strategi dalam pembentukan sikap 

seseorang bisa dilakukan melalui pola pembiasaan atau modeling 

(mencontoh). 

3. Pendekatan dalam Pembelajaran Agama 

 

HM. Chatib Thaha mendefinisikan pendekatan adalah cara 

pemrosesan subjek atas objek untuk mencapai tujuan. Pendekatan juga 

bisa berarti cara pandang terhadap sebuah objek persoalan, di mana cara 

pandang itu adalah cara pandang dalam konteks yang lebih luas 
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(Ramayulis, 2005, p. 127). Berbeda dengan Prof. Dr. Oteng Sutisna, M. 

Sc., mengatakan pendekatan adalah apa yang hendak ia kerjakan dan 

bagaimana ia akan mengerjakan sesuatu. Yang pertama disebut adalah 

pendekatan pengertian “tugas” dan yang kedua adalah pendekatan dalam 

pengertian “proses” (Sutisna, 1983, pp. 35-36). 

Pendekatan pembelajaran dapat dipahami sebagai titik tolak atau 

sudut pandang seseorang terhadap proses pembelajaran, yang merujuk 

pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih 

sangat umum, didalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan 

melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat 

dari pendekatannya, pembelajaran terbagi dua jenis pendekatan, yaitu: (1) 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa 

(student centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered approach) (Subur, 

2015, p. 15). 

Menurut Tolkhah (2004) ada beberapa pendekatan yang perlu 

mendapat kajian lebih lanjut berkaitan dengan pembelajaran agama Islam, 

di antaranya: 

a. Pertama,   pendekatan    psikologis    (psychological    approach). 

 

Pendekatan ini perlu dipertimbangkan mengingat aspek psikologis 

manusia yang meliputi aspek rasional/ intelektual, aspek 

emosional, dan aspek ingatan. Aspek rasional mendorong manusia 

untuk berfikir  ciptaan Tuhan di langit maupun di bumi. Aspek 
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emosional mendorong manusia untuk merasakan adanya Kekuatan 

Tertinggi yang gaib sebagai pengendali jalannya alam dan 

kehidupan. Sedangkan aspek ingatan dan keinginan manusia 

didorong untuk difungsikan ke dalam kegiatan menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai agama yang diturunkan-Nya. Seluruh 

aspek dimensi manusia sejatinya dibangkitkan untuk dipergunakan 

semaksimal mungkin bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat. 

b. Kedua, pendekatan sosio-kultural (socio-cultural approach). Suatu 

pendekatan yang melihat dimensi manusia tidak hanya sebagai 

individu melainkan juga sebagai makhluk sosial-budaya yang 

memiliki berbagai potensi yang signifikan bagi pengembangan 

masyarakat, dan juga mampu mengembangkan sistem, budaya dan 

kebudayaan yang berguna bagi kesejahteraan dan kebahagiaan 

hidupnya (Majid, 2012, pp. 133-134). 

Sedangkan Depag (2004) menyajikan konsep pendekatan terpadu 

dalam pembelajaran agama Islam yang meliputi: 

a. Pendekatan Pengalaman 

 

Eksperience is the best teacher, pengalaman adalah guru 

yang terbaik. Pengalaman adalah guru bisu yang tidak pernah 

marah. Pengalaman adalah guru yang tanpa jiwa, namun selalu 

dicari oleh siapa pun juga. Belajar dari pengalaman adalah lebih 

baik dari pada sekedar bicara, dan tidak pernah berbuat sama 
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sekali. Belajar adalah kenyataan yang ditunjukkan dengan keadaan 

fisik (Zain, 2010, p. 61). 

Untuk pendidikan agama Islam, pendekatan pengalaman 

yaitu suatu pendekatan yang memberikan pengalaman keagamaan 

kepada siswa dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. 

Dengan pendekatan ini, siswa diberi kesempatan untuk 

mendapatkan pengalaman keagamaan baik secara individu maupun 

kelompok (Zain, 2010, p. 62). 

Al Quran memberikan contoh yang sangat jelas bagaimana 

pendekatan pengalaman dipakai dalam pemberian pelajaran dan 

peringatan kepada semua manusia agar mereka tidak terjerumus 

dalam situasi dan perbuatan yang sama, misal QS. Yunus [18]; 92 

(tentang badan Fir’aun sebagai pelajaran), QS. Yunus [18]; 73 

Kisah tentang Nuh dan pengikut yang mendustakannya. Untuk 

pendekatan ini, metode pengajaran yang perlu untuk 

dipertimbangkan antara lain metode pemberian tugas (resitasi), 

sosiodrama, latihan (drill), eksperimen/ percobaan dan tanggung 

jawab mengenai pengalaman keagamaan siswa. 

b. Pendekatan Pembiasaan 

 

Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak yang masih 

kecil, pembiasaan ini sangat penting. Karena dengan pembiasaan 

itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak 

dikemudian hari (Zain, 2010, pp. 62-63). J. B. Watson berpendapat 
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bahwa reaksi-reaksi kodrati yang dibawa sejak lahir itu sedikit 

sekali. Kebiasaan-kebiasaan itu terbentuk dalam perkembangan, 

karena latihan dan belajar. Jadi dalam masalah kebiasaan ini, aliran 

Behaviorisme dari J. B. Watson dan aliran Empirisme dari John 

Locke lebih dominan daripada aliran aliran Nativisme dari 

Shcopenhour. 

Bertolak dari pendidikan kebiasaan, pendidikan agama 

Islam sangat penting dalam hal ini, karena dengan itulah 

diharapkan siswa senantiasa mengamalkan ajaran agamanya. Maka 

dari itu pendekatan pembiasaan dimaksudkan di sini, yaitu dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk senantiasa 

mengamalkan ajaran agamanya. Dengan pendekatan ini siswa 

dibiasakan mengamalkan ajaran agama, baik secara individu 

maupun secara kelompok dalam kehidupan sehari-hari (Zain, 2010, 

p. 64). Pembiasaan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk membiasakan sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan 

ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah 

kehidupan (Majid, 2012, p. 134). 

Untuk itu maka metode pengajaran yang perlu untuk 

dipertimbangkan antara lain adalah metode latihan (drill), 

pemberian tugas, demonstrasi, eksperimen/ percobaan dan 

pengalaman dilapangan. 
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c. Pendekatan Rasional 

 

Pendekatan rasional merupakan usaha memberikan peranan 

pada rasio (akal) peserta didik dalam memahami dan membedakan 

berbagai bahan ajar dalam standar materi serta kaitannya dengan 

perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk dalam kehidupan 

duniawi (Majid, 2012, p. 134). 

Di sekolah anak dididik dengan berbagai ilmu pengetahuan. 

Perkembangan berpikir anak dibimbing ke arah yang lebih baik, 

sesuai dengan tingkat usai anak. Perkembangan berpikir anak 

mulai dari yang konkrit sampai yang abstrak. Maka pembuktian 

suatu kebenaran, dalil, prinsip, atau hukum menghendaki dari hal- 

hal yang sangat sederhana menuju ke kompleks. Pembuktian 

tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah keagamaan 

harus sesuai dengan tingkat berfikir anak. Kesalahan pembuktian 

akan berakibat fatal bagi perkembangan jiwa anak. Usaha yang 

terpenting bagi guru adalah bagaimana memberikan peranan 

kepada akal (rasio) dalam memahami dan menerima kebenaran 

ajaran agama, termasuk mencoba memahami hikmah dan fungsi 

ajaran agama (Zain, 2010, p. 65). Metode yang mungkin 

dipergunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja 

kelompok, latihan dan pemberian tugas. 
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d. Pendekatan Emosional 

 

Emosional merupakan upaya menggugah perasaan (emosi) 

peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran 

agama dan budaya bangsa (Majid, 2012, p. 135). Syaiful Bahri 

Djamarah mengatakan bahwa emosi adalah gejala kejiwaan yang 

ada di dalam diri seseorang. Emosi berhubungan dengan masalah 

perasaan. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat 

merasakan sesuatu, baik perasaan jasmaniah maupun perasaan 

rohaniah. 

Emosi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembentukan kepribadian seseorang. Itulah sebabnya pendekatan 

emosional yang berdasarkan emosi atau perasaan dijadikan sebagai 

salah satu pendekatan dalam pendidikan dan pengajaran, terutama 

untuk pendidikan agama Islam. Pendekatan emosi dimaksudkan di 

sini adalah suatu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi 

siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran 

agamanya. Dengan pendekatan ini diusahakan selalu 

mengembangkan perasaan keagamaan siswa agar bertambah kuat 

keyakinannya akan kebesaran Allah SWT dan kebenaran 

agamanya (Zain, 2010, p. 66). Metode yang mungkin cocok 

diterapkan dengan pendekatan emosi ini antara lain metode 

ceramah, bercerita, dan sosiodrama. 
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e. Pendekatan Fungsional 

 

Pendekatan fungsional menyajikan bentuk semua standar 

materi (Al Quran, keimanan, Akhlak, Fiqh/ Ibadah, dan Tarikh), 

dari segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari- 

hari dalam arti luas sesuai dengan tingkat perkembangannya 

(Majid, 2012, p. 135). Ilmu yang telah didapatkan anak dalam 

pembelajaran, akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan tingkatan perkembangannya. 

Pembelajaran agama yang diberikan di kelas bukan hanya 

untuk memberantas kebodohan dan pengisi kekosongan 

intelektual, tetapi untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal yang demikian itulah yang pada akhirnya hendak 

dicapai oleh tujuan pendidikan agama di sekolah dengan berbagai 

jenis dan tingkatan (Zain, 2010, p. 68). 

f. Pendekatan Pengamalan 

 

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan 

ibadah dan akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah 

dalam kehidupan (Majid, 2012, p. 134). 

g. Pendekatan Keimanan 

 

Keimanan memberikan peluang kepada peserta didik untuk 

mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber 

kehidupan makhluk sejagat ini (Majid, 2012, p. 134). Seseorang 
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yang percaya akan Tuhan sebagai sang pencipta alam semesta dan 

seluruh isinya, akan senantiasa patuh dan tunduk kepada-Nya. 

Kepatuhan itu bisa terjadi karena rasa syukur dan harapan akan 

surga sebagai balasan bagi mereka yang berbuat paik. Bisa juga 

karena takut akan siksa neraka sebagai balasan atas perbuatan 

buruk dan ingkarnya. 

h. Pendekatan Keteladanan 

 

Keteladanan yaitu menjadikan figur guru agama dan non 

agama serta petugas sekolah lainnya maupun orang tua peserta 

didik, sebagai cermin manusia berkepribadian agama (Majid, 2012, 

pp. 134-135). Ramayulis mengatakan yang dimaksud pendekatan 

keteladanan adalah memperlihatkan keteladanan, baik yang 

berlangsung melalui penciptaan kondisi, pergaulan yang akrab 

antara personil sekolah, perilaku pendidikan dan tenaga pendidik 

lain yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak 

langsung melalui suguhan beberapa kisah keteladanan. Dalam 

pendidikan Islam, keteladanan yang baik ada pada diri Rosululloh 

SAW yang juga telah dijelaskan dalam, QS. Al Ahzab [24]: 21. 

Perkembangan berbagai macam pendekatan/ konsep ini tak 

lain untuk mencapai/ menunjang keberhasilan pendidikan pada 

umumnya dan siswa pada khususnya. Tidak ada satu pendekatan 

pun yang dapat dikatakan sempurna karena penggunaannya 

tergantung pada materi pembelajaran, kondisi siswa, kemampuan 
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guru, lingkungan belajar, dan sarana-prasarana (Suprihatiningrum, 

2016, p. 161). 

4. Metode Pembelajaran 

 

Metode pembelajaran merupakan jenis langkah-langkah yang 

dipilih dan digunakan dalam mengimplementasikan strategi (rencana yang 

sudah disusun) dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Subur, 2015, p. 20). Secara garis besar, metode 

adalah rencana menyeluruh yang berhubungan dengan penyajian materi 

pelajaran secara teratur dan tidak saling bertentangan, yang didasarkan 

pada pendekatan tertentu. Metode bersifat prosedural dalam penyajian 

materi melalui proses seleksi, gradasi, dan ketentuan repetisinya (Roqib, 

2009, p. 91). Penggunaan metode pendidikan berdampingan dengan 

pendekatan yang dipilih dalam pembelajaran. sehingga penggunaan 

metode yang sama akan memiliki hasil yang berbeda bergantung dari 

pendekatan yang digunakan. 

Nur Uhbiyanti mengatakan bahwa metode pendidikan Islam yaitu 

strategi yang relevan yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan 

materi pendidikan Islam kepada anak didik. Metode berfungsi mengolah, 

menyusun, dan menyajikan materi pendidikan Islam agar materi 

pendidikan Islam tersebut dapat dengan mudah diterima dan dimiliki oleh 

anak didik. Dalam pendidikan Islam, metode pendidikan ini disebut 

dengan istilah tariqatut tarbiyyah atau taariqatur tahzib (Akhdiyat, 2009, 

p. 58). 
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Dasar-dasar pengunaan metode pendidikan Islam yang penting 

untuk diperhatikan adalah dasar agamis, biologis, dan psikologis, yaitu 

meliputi: 

a. Tujuan pendidikan dan pembelajaran yang akan disampaikan, yang 

mencakup domain kognitif (pikir), afektif (dzikir), dan 

psikomotorik (amal) guna mendapatkan kesejahteraan dan 

kebahagiaan hidup dunia-akhirat. 

b. Peserta didik sebagai manusia yang mempunyai potensi dan 

sekaligus kelemahan individual dan kolektif sesuai dengan kondisi 

fisik, psikis dan usianya. Kompleksitas bakat dan minat masing- 

masing peserta didik harus dilihat dan diperlakukan secara humanis 

dengan cara yang bijak. 

c. Situasi dan kondisi lingkungan pembelajaran, baik dari aspek fisik- 

materiil, sosial, dan psikis emosional. 

d. Fasilitas dan media pembelajaran yang tersedia beserta kualitasnya. 

 

e. Kompetensi pendidik (baik profesional, pedagogis, sosial, maupun 

kepribadian) (Roqib, 2009, p. 94). 

Secara sederhana, bisa dijelaskan bahwa metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. 

Jenis metode pembelajaran yang dapat dipergunakan dalam pendidikan 

Islam yaitu: 
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a. Metode Ceramah 

 

Ceramah merupakan cara menyampaikan materi ilmu 

pengetahuan dan agama kepada anak didik dilakukan secara lisan. 

Yang perlu diperhatikan, hendaknya ceramah mudah diterima, 

isinya mudah dipahami serta mampu menstimulasi pendengaran 

(anak didik) untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar dari isi 

ceramah yang disampaikan (Majid, 2012, p. 137). 

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan 

metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah 

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan 

anak didik dalam proses belajar mengajar. Meski metode ini lebih 

banyak menuntut keaktifan guru daripada anak didik, tetapi metode 

ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan 

pengajaran tradisional, seperti pedesaan, yang kekurangan fasilitas 

(Zain, 2010, p. 97). 

Hal ini pernah dilakukan Nabi Musa ketika menghadapi 

Fir’aun dan pengikutnya sebagaimana tertulis dalam QS. Thaha 

ayat 25-28. Ayat tersebut memberikan gambaran bagaimana Nabi 

Musa menyampaikan risalah dan mengajak Fir’aun untuk beriman 

kepada Allah swt. Nabi Musa memohon kepada Allah swt. agar 

pembicaraan yang disampaikan mempunyai bobot, logis, fasih, dan 

jelas sehingga (ceramah) mudah bagi Fir’aun untuk memahami, 

mengerti, dan menerima yang disampaikan. 
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Metode ceramah dipergunakan dengan mempertimbangkan 

sebagai berikut: 

1) Anak benar-benar memerlukan penjelasan, misalnya karena 

bahan baru atau guna menghindari kesalahpahaman. 

2) Benar-benar tidak ada sumber bahan pelajaran bagi peserta 

didik. 

3) Menghadapi peserta didik yang banyak jumlahnya dan bila 

menggunakan media lain sukar diterapkan. 

4) Menghemat biaya, waktu dan peralatan (Majid, 2012, p. 138). 

 

b. Metode Tanya Jawab 

 

Metode tanya jawab adalah mengajukan pertanyaan kepada 

peserta didik. Metode ini dimaksudkan untuk merangsang berfikir 

dan membimbingnya dalam mencapai kebenaran. Memberi 

pertanyaan kepada seseorang dan memancingnya dengan umpan 

pertanyaan telah dijelaskan oleh Al Quran (surat Al Mu’minun ayat 

84-90) sejak empat belas abad yang lalu, agar manusia lebih 

menuju kepada arah berfikir yang logis (Majid, 2012, p. 138). 

Rosululloh beserta para sahabatnya juga kerap kali melakukan 

tanya jawab diwaktu menjelang sholat subuh ketika hendak 

berwudlu, usai sholat berjamaah (seperti kultum) dan diwaktu 

senggang lainnya. 

Metode tanya jawab adalah yang tertua dan banyak 

digunakan dalam proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, 
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masyarakat maupun sekolah (Zain, 2010, p. 95). Dalam proses 

belajar mengajar, tanya jawab dijadikan salah satu metode untuk 

menyampaikan materi pelajaran dengan cara guru bertanya kepada 

peserta didik atau peserta didik bertanya kepada guru. Adapun 

tujuan metode tanya jawab adalah: 

1) Mengecek dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan 

anak didik terhadap pelajaran yang dikuasainya. 

2) Memberi kesempatan kepada anak didik untuk mengajukan 

pertanyaan kepada guru tentang sesuatu masalah yang belum 

dipahaminya. 

3) Memotivasi dan menimbulkan kompetisi belajar. 

 

4) Melatih anak didik untuk berfikir dan berbicara secara 

sistematis berdasarkan pemikiran yang orsinil (Majid, 2012, p. 

140). 

c. Metode Demonstrasi 

 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran 

dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu 

proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik 

sebenarnya maupun tiruan, yaitu sering disertai dengan penjelasan 

lisan. Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa 

terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga 

membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Juga siswa 
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dapat mengamati dan memperhatikan apa yang diperlihatkan 

selama pelajaran berlangsung (Zain, 2010, p. 90). 

Metode ini digunakan agar teori yang dipelajari langsung 

bia diaplikasikan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

memahami sesuatu. Dalam haji dikenal dengan istilah manasik 

haji, yang memberikan bekal pengalaman bagi calon jamaah haji 

sebelum menunaikan ibadah haji ke baitulloh (Roqib, 2009, p. 

115). Sebaiknya dalam mendemonstrasikan pelajaran tersebut guru 

lebih dahulu mendemonstrasikan yang sebaik-baiknya, lalu murid 

ikut mempraktekkan sesuai dengan petunjuk (Zakiah Daradjat, 

Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, 2004, pp. 296-297). 

d. Metode Tulisan 

 

Metode tulisan adalah metode mendidik dengan huruf atau 

simbol apapun, ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan 

merupakan jembatan untuk mengetahui segala sesuatu yang 

sebelumnya tidak diketahui (Majid, 2012, p. 141). Hal ini yang 

didapatkan oleh Rosululloh ketika mendapatkan wahyu pertama 

(QS. al ‘Alaq ayat 1-5). Allah SWT telah menjadikan tulisan 

sebagai suatu cara, metode, juga sarana untuk Rosululloh 

memperoleh ilmu/ wahyunya. 

Metode tulisan atau menulis ini termasuk metode klasik 

dalam belajar setelah metode membaca. Pembelajaran membaca 

biasanya disertai dengan pembelajaran menulis. Salah satu alasan 
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nabi membebaskan tawanan perang adalah dengan memberikan 

kewajiban kepada mereka untuk mengajar baca-tulis kepada para 

sahabat yang pada saat itu belum mampu membaca dan menulis. 

Membaca dan menulis merupakan pintu masuk bagi siapapun yang 

ingin belajar dan mengerti tentang peradaban dunia (Roqib, 2009, 

p. 113). 

e. Metode Diskusi 

 

Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang 

berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau 

lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk 

memperkuat pendapatnya. Untuk mendapatkan hal yang 

disepakati, tentunya masing-masing menghilangkan perasaan 

subjektivitas dan emosionalitas yang akan mengurangi bobot 

pikiran dan pertimbangan akal yang semestinya (Majid, 2012, p. 

141). 

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, di mana 

siswa-siswi dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa 

pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk 

dibahas dan dipecahkan bersama. Teknik diskusi adalah salah satu 

teknik belajar mengajar yang dilakukan oloh seorang guru di 

sekolah. Di dalam diskusi ini proses belajar mengajar terjadi, di 

mana interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat saling 

tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, 
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dapat terjadi juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai 

pendengar saja (Zain, 2010, pp. 87-88). Gambaran tentang diskusi 

dikisahkan dalam QS Al Baqoroh ayat 258, antara Ibrahim dan 

Raja Namrud. 

Nana Sudjana berpendapat diskusi pada dasarnya adalah 

tukar menukar informasi, pendapat, dan pengalaman untuk 

mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti 

tentang sesuatu. Metode diskusi menurut Mulyani Sumantri 

bertujuan untuk: 

1) Melatih peserta didik mengembangkan keterampilan bertanya, 

berkomunikasi, menafsirkan dan menyimpulkan bahasan. 

2) Melatih dan membentuk kestabilan sosio-emosional. 

 

3) Mengembangkan kemampuan berfikir sendiri dalam 

memecahkan masalah sehingga tumbuh konsep diri yang 

lebih positif. 

4) Mengembangkan keberhasilan peserta didik dalam 

menemukan pendapat. 

5) Mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial. 

 

6) Melatih peserta didik untuk berani berpendapat tentang 

sesuatu masalah. 

f. Metode Pemecahan Masalah (Problem solving) 

 

Metode pemecahan masalah (problem solving) merupakan 

cara memberikan pengertian dengan menstimulasi anak didik untuk 
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memperhatikan, menelaah dan berfikir tentang suatu masalah 

untuk selanjutnya menganalisis masalah. Metode pemecahan 

masalah ini dicontohkan Nabi Muhammad ketika hendak mengutus 

Mu’adz ke Yaman (Majid, 2012, p. 142). Metode ini bukan hanya 

sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan metode berfikir, 

sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode 

lainnya dimulai dengan mengumpulkan data sampai kepada 

menarik kesimpulan. 

g. Metode Sosiodrama 

 

Metode sosiodrama dan role playing dapat dikatakan sama 

artinya dan dalam pemakaiannya sering disilihgantikan. 

Sosiodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam 

hubungannya dengan masalah sosial. Tujuan penggunaan metode 

sosiodrama antara lain: 

1) Agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang 

lain. 

2) Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. 

 

3) Dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi 

kelompok secara spontan. 

4) Merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah 

(Zain, 2010, p. 88). 

Metode sosiodrama ini dapat dilaksanakan terutama dalam 

bidang studi kesenian atau dapat juga dilaksanakan dalam bidang 
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sejarah. Dalam bidang studi agama dapat dilaksanakan terutama 

dalam bidang Sejarah Islam (Zakiah Daradjat, Metodik Khusus 

Pengajaran Agama Islam, 2004, pp. 301-302). Penggunaan metode 

sosiodrama akan memberikan kesan tersendiri terhadap 

perkembangan jiwa peserta didik, sehingga dampak yang 

ditimbulkan akan lebih berpengaruh terhadap perubahan sikap 

kepribadian anak didik. 

h. Metode Latihan/ Pemberian Tugas 

 

Metode latihan yang disebut juga metode training, 

merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan tertentu. Juga sebagai sarana untuk 

memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu metode ini 

dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, 

ketepatan, kesempatan, dan keterampilan (Zain, 2010, p. 95). 

Pusat kegiatan metode ini berada pada murid-murid dan 

mereka disuguhi bermacam masalah agar mereka menyelesaikan, 

menanggapi, dan memikirkan masalah itu. Yang terpenting 

bagaimana melatih murid agar berfikir bebas ilmiah (logis dan 

sistematis) sehingga dapat memecahkan problem yang dihadapinya 

dan dapat mengatasi serta mempertanggungjawabkannya. Cara 

memecahkan masalah sebenarnya sudah merupakan metode 

sendiri, yaitu metode, problem solving; namun demikian masih 

dalam rangka pemberian tugas, dan nanti akan dibicarakan 
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tersendiri secara lebih luas (Zakiah Daradjat, Metodologi 

Pengajaran Agama Islam, 2008, p. 298). 

i. Metode Kisah 

 

Al Quran dan al hadits banyak meredaksikan kisah untuk 

menyampaikan pesan-pesannya. Seperti kisah malaikat, para nabi, 

umat terkemuka pada zaman dahulu dan seterusnya. Dalam kisah 

itu tersimpan nilai-nilai paedagogis-religius yang memungkinkan 

anak didik mampu meresapinya. pendidikan dengan metode ini 

dapat membuka kesan mendalam pada jiwa seseorang (anak didik), 

sehingga dapat mengubah hati nuraninya dan berupaya melakukan 

hal-hal yang baik dan menjauhkan dari perbuatan yang buruk 

sebagai dampak dari kisah-kisah itu, apalagi penyampaian kisah- 

kisah tersebut dilakukan dengan cara yang menyentuh hati dan 

perasaan (Majid, 2012, pp. 143-144). “Sesungguhnya pada kisah- 

kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang 

mempunyai akal” QS. Yusuf ayat 111. 

Kisah atau cerita dalam al Qur’an cukup mendominasi isi 

kitab suci tersebut. Cerita masa lalu secara simbolik maupun nyata 

ditempatkan sebagai pelajaran (i’tibar) bagi pembaca. Film, 

sinetron, cerpen, novel, dan semacamnya dapat dianalogikan 

dengan kisah dan methapor dalam kitab suci. Cerita ini harus 

direspon oleh pembaca (peserta didik) sebagai proses pembelajaran 

bahwa setiap kejadian pasti memiliki latar yang dapat dijadikan 
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pelajaran: yang baik-positif bisa dijadikan contoh untuk diikuti dan 

dikembangkan sedangkan yang buruk-negatif bisa dihindari dan 

dihilangkan dalam kehidupan. Upaya demikian jika dilakukan 

secara kontinu dan dinamis akan dapat mengembangkan kreativitas 

berpikir peserta didik (Roqib, 2009, p. 115). 

j. Metode Perumpamaan 

 

Metode perumpamaan (al amtsal) adalah suatu metode 

yang digunakan untuk mengungkapkan suatu sifat dan hakikat dari 

realita sesuatu. Perumpamaan dapat dilakukan dengan men- 

tasybih-kan sesuatu (menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang 

lain yang serupa), seperti pengumpamaan sesuatu yang rasional- 

abstrak dengan sesuatu yang bisa diindera. Al Quran sengaja 

mengandung pengertian-pengertian yang yang mengandung moral 

tinggi ini, antara lain melalui metode perumpamaan agar manusia 

terpanggil untuk berfikir mengenai hal itu, dan terkesan olehnya, 

dan selanjutnya mendorong manusia tersebut melaksanakan dalam 

perbuatannya sehari-hari (Majid, 2012, p. 145). Seperti halnya 

dalam Al Quran surat al Ankabut ayat 41. 

Najib menjelaskan tujuan perumpamaan dalam Al Quran 

yang dapat diringkas menjadi enam tujuan, yaitu: Pertama, 

perumpamaan dapat mendekatkan gambaran yang diumpamakan 

dalam pikiran mendengar. Kedua, merasa puas dengan satu 

gambaran tertentu, sehingga kepuasan itu menjadi satu argumen 
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yang kokoh lewat gambaran yang mirip. Ketiga, memberikan motif 

dengan cara memperindah atau menakut-nakuti. Keempat, 

memiliki hasrat atau keinginan, sehingga orang memiliki ketetapan 

hati untuk menerima apa yang disarankan. Kelima, untuk memuji 

atau mencela, juga untuk mengagungkan atau menghinakan. 

Keenam, mengasah otak dan menggerakkan potensi pemikiran atau 

timbul kesadaran untuk merenungkan dan takafur. 

k. Metode Pemahaman dan Penalaran (al ma’rifah wa al nazhariyah) 

 

Metode ini dilakukan dengan membangkitkan akal dan 

kemampuan berpikir anak didik secara logis. Metode ini adalah 

metode mendidik dengan membimbing anak didik untuk dapat 

memahami problema yang dihadapi dengan menemukan jalan 

keluar yang benar dari berbagai macam kesulitan dengan melatih 

anak didik menggunakan pemikirannya dalan mendata dan 

menginventarisasi masalah, dengan cara memilah-milah, 

membuang mana yang salah, meluruskan mana yang bengkok, dan 

mengambil yang benar (Majid, 2012, p. 146). 

l. Metode Praktik 

 

Metode praktik dimaksudkan supaya mendidik dengan 

memberikan materi pendidikan baik menggunakan alat atau benda, 

seraya diperagakan, dengan harapan anak didik menjadi jelas dan 

gamblang sekaligus dapat mempraktikkan materi yang dimaksud 

(Majid, 2012, p. 153). Dalam pendidikan agama Islam, materi yang 
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memungkinkan untuk menggunakan metode ini misal sholat, 

adzan, haji, membaca al Quran dan sebagainya. Dengan 

pengalaman-pengalaman yang didapatkan melalui praktik, 

diharapkan wawasan anak menjadi luas dan terbuka. 

Selain metode-metode di atas, Noeng Muhadjir juga 

mengelompokkan metode pembelajaran PAI yang berorientasi 

pada nilai menjadi 4 kelompok: 

1) Metode dogmatis, yaitu metode yang mengajarkan nilai kepada 

peserta didik dengan jalan menyajikan nilai-nilai kebaikan dan 

kebenaran yang harus diterima apa adanya tanpa 

mempersoalkan hakikat kebaikan dan kebenaran itu sendiri. 

Metode ini dianggap kurang mampu dalam mengembangkan 

kesadaran rasional peserta didik untuk menghayati dan 

menerima nilai-nilai kebenaran. 

2) Metode deduktif, yaitu cara menyajikan nilai-nilai kebenaran 

dengan jalan menguraikan konsep tentang kebenaran itu agar 

dipamahi oleh peserta didik. 

3) Metode induktif, kebalikan dari metode deduktif yaitu 

mengenalkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, 

kemudian ditarik maknanya secara hakiki tentang nilai-nilai 

kebenaran dalam kehidupan tersebut. 

4) Metode reflektif, merupakan gabungan dari penggunaan 

metode deduktif dan induktif, yaitu pembelajaran nilai dengan 
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memberikan konsep secara umum tentang nilai-nilai kebenaran, 

kemudian melihatnya dalam kasus-kasus kehidupan sehari-hari, 

atau dari melihat kasus-kasus sehari-harii dikembalikan kepada 

konsep teoretiknya yang umum. 

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode 

(termasuk juga strategi dan teknik) dalam pendidikan Islam dengan 

metode pada pendidikan lain. Jika diperhatikan, perbedaannya hanya 

terletak pada nilai spiritual dan mental yang menyertainya pada saat 

metode tersebut dilaksanakan atau dipraktikan. Prinsip metode pendidikan 

Islam yang mengandung unsur-unsut pembeda tersebut adalah (Roqib, 

2009, pp. 95-98): 

a. Niat dan orientasi dalam pendidikan Islam, yakni untuk 

mendekatkan hubungan manusia dengan Allah dan sesama 

makhluk. 

b. Keterpaduan (integrative, tauhid), dalam arti bahwa pendidikan 

Islam adalah kesatuan antara Iman-Ilmu-Amal, Iman-Islam-Ihsan, 

dzikir-fiqr, dzahir-batin, dunia-akhirat, serta yang dulu-sekarang- 

akan datang. 

c. Bertumpu pada kebenaran, dalam arti bahwa materi yang 

disampaikan harus benar, disampaikan dengan cara yang benar, 

dan dengan dasar niat yang benar. 

d. Kejujuran dan amanah (sidq-amanah), kebohongan dan dusta 

(kidzb) dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. 
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e. Keteladanan, pendidik dituntut menjadi contoh teladan bagi peserta 

didiknya 

f. Berdasarkan pada nilai, artinya metode pendidikan Islam tetap 

berdasarkan pada nilai etika-moral (al-akhlaq al-karimah). 

g. Sesuai dengan usia dan kemampuan anak didik (biqadri uqulihim). 

 

h. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bukan sekedar untuk 

memenuhi keinginan pendidik, apalagi untuk proyek semata. 

i. Mengambil pelajaran pada setiap kasus atau kejadian (ibrah) yang 

menyenangkan ataupun yang menyedihkan . 

j. Proporsional dalam memberikan janji yang menggembirakan dan 

ancaman untuk mendidik kedisiplinan. 

5. Teknik pembelajaran 

 

Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan guru dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, 

penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif 

banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya berbeda dengan 

penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. 

Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan 

teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan 

kelas yang pasif. Dalam hal ini, gurupun dapat berganti-ganti teknik 

meskipun dalam koridor metode yang sama (Subur, 2015, p. 20). 
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6. Media Pembelajaran 

 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah 

berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab, media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan (Arsyad, 2010, p. 3). Menurut Asosiasi pendidikan Nasional 

(National Education Association/ NEA), media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audiovisual, serta peralatannya. Media 

hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca. 

Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut 

yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Arief S. Sadiman, 2012, 

p. 7). 

Media belajar, dilihat dari alat indra yang digunakan, dapat 

dibedakan menjadi media dengar, media pandang (lihat), dan media 

dengar-pandang yang dapat dimanipulasi anak (Idris, 2014, p. 143). 

Media dengar bisa berupa radio, cassette recorder, dan alat bantu dengar 

lainnya. Media pandang/ visual seperti film, slides, foto, gambarlukisan, 

cetakan, dan sebagainya. Sedangkan media pandang dengar, bisa juga 

disebut audio visual bisa seperti film bingkai suara, cetak suara, vidio 

cassette, dan lainnya. 
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Lebih rinci, Hamdani menjelaskan secara umum media 

pembelajaran terdiri atas (Hamdani, 2011, pp. 244-245): 

a. Media audio, yaitu media yang hanya dapat didengar atau yang 

memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 

b. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak 

mengandung unsur suara, seperti gambar, lukisan, foto, dan 

sebagainya. 

c. Media audio visual, yaitu media yang mengandung unsur suara dan 

juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman 

video, film, dan sebagainya. 

d. Orang (people), yaitu orang yang menyimpan informasi. 

 

e. Bahan (materials), yaitu suatu format yang digunakan untuk 

menyimpan pesan pembelajaran, seperti buku paket, alat peraga, 

transparansi, film, slide, dan sebagainya. 

f. Alat (device), yaitu benda-benda yang berbentuk fisik yang sering 

disebut dengan perangkat keras, yang berfungsi untuk menyajikan 

bahan pembelajaran, seperti komputer, radio, televisi, VCD/ DVD, 

dan sebagainya. 

g. Teknik (technique), yaitu cara atau prosedur yang digunakan orang 

dalam memberikan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, seminar, simulasi, 

permainan, dan sejenisnya. 
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h. Latar (setting), yaitu lingkungan yang berada di dalam sekolah 

maupun di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang 

tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran, seperti ruang 

kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, 

museum, kantor, dan sebagainya. 

Gerlach dan Ely mengemukakan tiga ciri media yang merupakan 

petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat 

dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu (kurang efisien) 

melakukannya (Arsyad, 2010, pp. 15-16): 

a. Ciri fiksatif (fixative property) 

 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan merekontruksi suatu peristiwa atau 

objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali 

dengan media seperti fotografi, video tipe, audio tipe, disket 

komputer, dan film. Ciri ini sangat penting bagi guru karena 

kejadian atau objek yang telah direkam/ disimpan dalam format 

media dapat digunakan setiap hari. Peristiwa dan kejadiannya 

hanya sekali dapat diabadikan dan disusun kembali untuk 

keperluan pembelajaran. 

b. Ciri manipulatif (manipulative property) 

 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan 

karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan 

waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu dua 
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atau tiga menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse 

recording. Disamping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat pula 

diperlambat pada saat menayangkan kembali hasil rekaman video. 

Selain itu, manipulasi kejadian atau objek dengan jalan mengedit 

hasil rekaman dapat menghemat waktu. 

c. Ciri distributif (distributive property) 

 

Ciri distributif media memungkinkan suatu objek atau 

kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan 

kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan 

stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. 

Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, ia dapat 

direproduksi seberapa kali pun dan siap digunakan secara 

bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang- 

ulang di suatu tempat. 

Dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi 

terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 
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penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi 

(Arsyad, 2010, pp. 15-16). 

Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam 

pemilihan media: 

a. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

b. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip, atau generalisasi. 

c. Praktis, luwes dan bertahan, maka jika tidak tersedia waktu, dana, atau 

sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. 

d. Guru terampil dalam menggunakannya, karena ini merupakan salah 

satu kriteria utama. 

e. Pengelompokan sasaran, hal ini karena media yang efektif untuk 

kelompok besar belum tentu cocok sama efektifnya jika digunakan 

pada kelompok kecil 

f. Mutu teknis, misalnya pengembangan visual baik gambar maupun 

fotograf harus memenuhi prasyaratan teknis tertentu (Arsyad, 2010, 

pp. 75-76). 

Peranan strategi pengajaran lebih penting apabila guru mengajar 

siswa yang berbeda dari segi kemampuan, pencapaian, kecenderungan, 

serta minat. Hal tersebut karena guru harus memikirkan strategi 
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pengajaran yang mampu memenuhi keperluan semua siswa. Di sini, guru 

tidak saja harus menguasai berbagai kaidah mengajar, tetapi yang lebih 

penting adalah mengintegrasikan serta menyusun kaidah-kaidah itu untuk 

membentuk strategi pengajaran yang paling berkesan dalam pengajaran 

(Hamdani, 2011, p. 19). Pemilihan strategi pengajaran/ pembelajaran 

mulai dari pemilihan model, pendekatan, metode, tehnik/ taktik, serta 

media yang tepat, sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Tidak ada yang dikatakan sempurna antara satu hal dengan yang lainnya, 

karena semua bisa disesuaikan tergantung dari keadaan yang ada. 

B. Kerangka Berpikir 

 

Strategi pembelajaran yang dilakukan pendidik dalam melakukan 

proses belajar mengajar akan mempengaruhi tercapainya suatu tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam pendidikan Islam adalah agar 

manusia ta’at pada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. Tujuan ini pula yang hendak dicapai dalam 

pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

B Kabupaten Cilacap. 

Pelaksanaan pembinaan agama Islam di lapas memiliki peran 

penting untuk menyadarkan kembali warga binaan dari kesalahan yang 

sebelumnya mereka lakukan dan kemudian bertaubat agar tidak kembali 

melakukan kejahatan dikemudian hari. Tujuan ini tentu berbeda dari 

pembelajaran secara umum dalam suatu lembaga pendidikan. 
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Penyuluh perlu menentukan strategi pendidikan yang sesuai dengan 

warga binaan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dimulai 

dari merumuskan tujuan pembelajaran, memilih pendekatan, memilih 

metode pembelajaran, menentukan teknik dan penggunaan media belajar 

yang sesuai, agar pelaksanaan pembinaan agama Islam berjalan efektif dan 

maksimal. Seperti halnya pada penelitian ini, penulis melakukan 

pengamatan terhadap strategi pendidikan Islam yang digunakan penyuluh 

dalam pelaksanaan pembinaan agama Islam yang ada di lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap untuk mengetahui sejauh 

mana tujuan pembinaan telah tercapai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian yang berjudul, “Strategi Pendidikan Islam dalam 

Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten 

Cilacap” ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dari kehidupan nyata guna memecahkan 

masalah-masalah praktis yang ada di masyarakat. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil tempat penelitian di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap, tepatnya di Jalan 

Jend. Sudirman Kabupaten Cilacap. Adapun waktu pelaksanaan penelitian 

dimulai dari bulan Oktober 2018 sampai Agustus 2019. 

C. Sumber Data 

 

Sumber data ialah berasal darimana sujek penelitian ini diperoleh. 

Dalam hal ini, peneliti memperoleh data penelitian melalaui dua sumber, 

yakni data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

 

Seperti yang kita tahu, primer berarti pokok. Yang berarti sumber 

utama dari penelitian ini. Sumber data primer ialah data yang diperoleh 

langsung oleh penulis yang berasal dari sumber pertama, (Suryabrata, 
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1987: 93). Data primer dari penelitian ini ialah keterangan langsung 

dari narasumber, yakni: 

1) Bapak K. Aid Mustaqim, S. Ag., M. Ag., selaku penyuluh PAI 

 

2) Bapak KH. R. Aliq Islahuddin (Al Hafidz), selaku penyuluh PAI 

 

3) Bapak Salim Ali Hasan, S. Ag., selaku penyuluh PAI 

 

4) Bapak Johan Ari Sadewa selaku Kasubsi Registrasi dan Bimkemas 

 

5) Bapak Thohirin, selaku staff Registrasi dan Bimkemas 

 

6) Ibu Titin Rochayatin, selaku staff regirtrasi OT 

 

7) Bapak Saheri, salah satu warga binaan dengan kasus perbankan 

 

8) Bapak Jeni Rohmat, warga binaan kasus terkait UUD no 23 th 2002 

 

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder ini dimaksudkan sebagai sumber kedua yang 

peneliti peroleh selama penelitian sebagai penunjang dari data primer. 

Data sekunder disini berupa dokumen lapas terkait data narapidana 

dalam waktu tertentu, catatan penyuluh PAI tentang materi pelajaran 

dan jadwalnya, foto-foto pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan di 

lapas. Dan dokumen lain seperti contoh soal tes, sertifikat napi, dan 

beberapa foto hasil kegiatan lapas di tahun-tahun sebelumnya. 

D. Obyek Penelitian 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, obyek yang diteliti adalah 

strategi pendidikan Islam oleh penyuluh PAI (Pendidikan Agama Islam) 

dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan kepada WBP di lembaga 

pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Cilacap. 
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E. Subyek Penelitian 

 

Subyek penelitian adalah barang, manusia atau tempat yang bisa 

memberikan informasi penelitian (Zulfa, 2014, p. 53). Dalam penelitian 

ini, yang menjadi subyek penelitian adalah penyuluh PAI, termasuk juga 

WBP/ narapidana dan polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) atau 

yang lebih dikenal dengan sipir. 

Terdapat 8 orang penyuluh PAI yang melakukan penyuluhan rutin 

secara bergantian dari hari senin-kamis. Penyuluh memberikan pembinaan 

terhadap 60 orang warga binaan setia harinya. Namun dari jumlah tersebut 

tercatat ada 47 orang yang merupakan narapidana dan berstatus menjadi 

santri. Peneliti berhasil melakukan wawancara lebih mendalam bersama 2 

orang napi secara acak selepas pelaksanaan pembinaan. Adapun petugas 

lapas lebih merujuk pada petugas di bagian bimbingan kemasyarakatan, 

yang peneliti juga telah melakukan wawancara dengan 3 orang petugas. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

 

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan 

jalan melihat secara langsung suatu aktivitas, kejadian atau benda 

yang diperkirakan bisa memberikan informasi/ data penelitian (Zulfa, 

Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Revisi, 2011, p. 68). Dalam hal 

ini, peneliti mengamati langsung ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 

II B Kabupaten Cilacap. 

2. Wawancara 
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Wawancara merupakan cara mengumpulkan data penelitian dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan langsung kepada 

subyek penelitian atau responden (Zulfa, Metodologi Penelitian 

Sosial, Edisi Revisi, 2011, p. 65). Wawancara yang dilakukan di sini 

adalah wawancara terpimpin dimana pertanyaan yang diajukan 

berdasarkan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun 

terlebih dahulu. Selain itu juga ada kalanya wawancara dilakukan 

secara bebas tanpa pedoman pertanyaan sesuai dengan situasi atau 

kondisi yang terjadi di lapangan. 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi di sini adalah pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen 

tersebut seperti foto dan video pelaksanaan penelitian, termasuk juga 

dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. 

G. Teknik Uji Keabsahan Data 

 

Dalam melakukan penelitian, uji keabsahan data penting dilakukan 

mengingat benar tidaknya informasi atas hasil yang telah diperoleh 

peneliti. Penelitian yang benar akan berdampak pada manfaat dari 

penelitian yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat lain. Uji 

keabsahan data ini berbeda-beda untuk setiap penelitian. Yaitu bergantung 

pada pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian. 

Uji keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan uji kredibilitas/derajat kepercayaan. Ada beberapa teknik yang 
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mungkin bisa digunakan, salah satunya adalah triangulasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu. Untuk melakukan 

triangulasi bisa dengan menggunakan teknik penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori (Zulfa, Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Revisi, 

2011, p. 96). Dalam penelitian ini, triangulasi yang akan digunakan adalah 

triangulasi sumber atau subjek penelitian dan triangulasi metode 

pengumpulan data penelitian. 

H. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik model interaktif dari Miles dan Huberman yang mana yang pertama 

kali dilakukan adalah mengumpulkan data mentah. Data mentah yang 

telah terkumpul selanjutnya dilakukan display data untuk memisahkan 

data yang di butuhkan dan tidak. Teknik analisis data ini kemudian melalui 

beberapa kegiatan sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

 

Yaitu mengumpulkan data-data, memilih hal-hal yang penting 

dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Teknik ini 

diperlukan untuk memilih data kasar dari lapangan dengan 

mengambil yang diperlukan dan membuang data yang tidak memiliki 

keterkaitan dengan penelitian. 

2. Data display (penyajian data) 
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Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Penulis akan menyajikan data yang diperoleh di lapangan 

dengan menjabarkan hasil penelitian secara teks atau narasi, 

gambaran kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Kabupaten Cilacap. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian 

yang dilakukan penulis yang merujuk pada penelitian kualitatif 

dengan penyajian data berupa teks/ naratif. 

3. Conclusing drawing atau verivication 

 

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian ini pada akhirnya akan menjawab rumusan masalah 

(Sugiyono, 2013, pp. 341-342). 

Sesuai analisis data model Miles dan Hubermen, penelitian ini 

akan menggunakan teknik mengumpulkan data, mereduksi data, 

menyajikan data, dan membuat kesimpulan. 

I. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian dalam skripsi menurut Suharsimi Arikunto 

(2002) dalam Umi Zulfa (2010: 113-114) ialah: 

 

 

 

1. Memilih Masalah 

 

2. Studi Pendahuluan, studi pendahuluan diperlukan agar peneliti mampu 

menjajagi kemungkinan diteruskan atau tidaknya kegiatan meneliti. 
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3. Merumuskan Masalah, merumuskan masalah digunakan untuk 

memperjelas dari mana penelitian akan dimulai, ke mana dan dengan 

apa penelitian itu dilakukan. 

4. Merumuskan Anggapan Dasar, anggapan dasar adalah sesuatu yang 

diyakini kebenarannya oleh peneliti dan akan berfungsi sebagai hal-hal 

yang akan dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti selama 

melakukan penelitiannya. 

5. Memilih Pendekatan, memilih pendekatan penelitian agar peneliti 

mampu menentukkan subyek penelitian atau sumber di mana kita akan 

memperoleh data. 

6. Menentukan Variabel, supaya peneliti mampu menentukkan darimana 

sumber data akan diperoleh. 

7. Menentukan dan Menyusun Instrumen, penentuan instrumen 

disesuaikan dengan data yang akan diambil. 

8. Mengumpulkan Data, peneliti tinggal mengumpulkan data 

menggunakkan instrumen yang dipilih. 

9. Analisis Data, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis atau diolah 

agar menjadi data yang bermakna dalam proses pengolahan itu 

menggunakan teknik tertentu sesuai dengan pendekatan penelitian 

yang sudah ditentukkan. 

10. Menarik Kesimpulan, setelah melakukan analisis data, peneliti tinggal 

membuat konklusi. 
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11. Menyusun Laporan, laporan memiliki kedudukan yang sangat penting, 

sekaligus sebagai alat untuk mengecek kebenaran pekerjaan penelitian 

yang sudah dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
 

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kab. Cilacap 

 

1. Sejarah Lapas 

 

Sejarah Lapas Klas II B Cilacap adalah peninggalan zaman 

Belanda pada tahun 1887. Pada tahun 1985 dengan keputusan Menteri 

Kehakiman No: M.04.PR.07.03. tahun 1985 difungsikan sebagai Rutan 

Kelas II B Cilacap dan pada tanggal 16 April 2003 dengan keputusan 

Menteri Kehakiman No: 05.PR.07.03 tahun 2003 status Rutan diubah 

menjadi Lapas Kelas II B Cilacap. 

Perlakuan terhadap pelanggar hukum terus mengalami 

perkembangan sejalan dengan meningkatnya peradaban dan kemajuan 

teknologi yaitu pembalasan, penjeraan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. 

Di Indonesia sejak 27 April 1964 paradigma perlakuan terhadap 

Narapidana mengalami perubahan yang mendasar yaitu dari sistem 

kepenjaraan yang menitik beratkan pada penjeraan menjadi 

pemasyarakatan yang menitik beratkan pada pembinaan untuk 

memulihkan kesatuan hubungan hidup antara warga binaan dengan 

masyarakat, yang berperan sebagai partisipan, support dan kontrol. 
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2. Visi dan Misi 

 

a. Visi 

 

Memuliakan Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan 

Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Individu, Anggota 

Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (Membangun 

Manusia Mandiri) 

b. Misi 

 

Melaksanakan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pengelolaan Benda 

Sitaan Negara dalam Rangka Penegakan Hukum, Pencegahan dan 

Penanggulangan Kejahatan, serta Kemajuan dan Perlindungan Hak 

Asasi Manusia. 

3. Tinjauan Geografis 

 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap terletak di Jalan 

Kerinci No. 120 Cilacap. Dilihat dari posisinya, letak Lembaga 

Pemasyarakatan berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan di Kelurahan 

Sidanegara 

b. Sebelah timur, juga berbatasan dengan perkampungan di kelurahan 

Sidanegara 

c. Sebelah selatan adalah Kejaksaan Negeri dan jalan raya menuju pusat 

kota (alun-alun) Kabupaten Cilacap 

d. Sebelah barat merupkan alun-alun atau pusat kota Cilacap 
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Dilihat dari letaknya, Lembaga Pemasyarakatan kelas II B 

Cilacap berada dalam posisi yang sangat strategis dan mudah dijangkau 

karena berada di pusat kota Cilacap. 

4. Tinjauan Infrastruktur 

 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap merupakan lembaga 

di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Provinsi Jawa Tengah. Secara infrastruktur Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap sebagai berikut : 

a. Luas tanah Lapas jalan. Kerinci        : 5.520 m2 

 

b. Perumahan Dinas : 9 unit 

 

c. Luas bangunan : 3.906 m2 

 
1) Sarana Fisik  

Kantor = 1758.67 m2 

Kamar hunian = 1164.33 m2 

Aula = 95 m2 

Dapur = 147 m2 

Bengkel kerja = 90 m2 

Masjid = 229 m2 

 

2) Sarana Fisik Blok Hunian 

 

Lapas Kelas II B Cilacap tiap blok hunian dilengkapi dengan 

fasilitas sebagai berikut : 

a) Lahan untuk pertamanan 

 

b) Ruang tidur 
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c) Kamar mandi dan WC 

 

d) Ruang petugas 

 

e) Sel pengasingan 

 

5. Tugas Divisi Lapas 

 

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, bertugas mengkoordinasikan 

kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib, serta 

pengelolaan seperti urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga 

sesuai peraturan dan pencapaian tujuan masyarakatan narapidana/ 

anak didik/ penghuni lapas. 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, 

perlengkapan, dan kerumah tanggaan sesuai ketentuan dan peraturan 

yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas 

Lembaga Pemayarakatan. 

c. Kepala Urusan Umum bertugas melakukan tata persuratan, 

perlengkapan dan kerumah tanggaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan bertugas melaksanakan 

urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan 

perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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e. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja bertugas 

melaksanakan dan membuat pendataan, statistik dokumentasi sidik 

jari, serta pemberian bimbingan dan penyuluhan rohani, latihan 

olahraga, peningkatan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana sesuai 

dengan ketentuan pelaksanaan tugas pemasyarakatan. 

f. Kepala Sub Seksi kegiatan Kerja, bertugas melaksanakan pembinaan 

bimbingan kerja dan mempersiapkan sarana kerja serta mengelola 

hasil kerja dari narapidana di lembaga pemasyarakatan. 

g. Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana, bertugas melaksanakan 

pelayanan kesehatan atau perawatan serta penyediaan pakaian dan 

bahan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

h. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban bertugas 

mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan tugas, pembagian 

tugas pengamanan, menerima laporan harian berita acara dari satuan 

pengamanan, menyusul laporan Subsie dan Administrasi Keamanan 

dan Tata Tertib. 

i. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib bertugas membuat 

laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

j. Kepala Sub Seksi Keamanan bertugas menyelenggarakan tugas 

pengamanan dan ketertiban, mengatur, membuat jadwal tugas dan 

penggunaan perlengkapan, pengamanan jaga sesuai peraturan dan 
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petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di 

lingkungan lembaga pemasyarakaytan 

k. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan bertugas 

mengkoordinasi pelaksanaan tugas penjagaan pengamanan dan 

ketertiban sesuai dengan jadwal jaga tugas agar tercapai keamanan 

dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. 

l. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan bertugas membimbing 

seluruh narapidana yang ada di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Cilacap 

6. Data Warga Binaan dan Pembinaan 

 

Tercatat per tanggal 28 Desember 2018, jumlah Warga Binaan 

Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Cilacap ada 511 orang yang terdiri atas 

491 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, dan terbagi atas 209 orang 

tahanan dan 302 narapidana, terinci sebagai berikut: 

a. Data Tahanan 
 

 

No 

 

Register 
Isi  

Jumlah Dewasa Anak 

Tahanan P W P W 

1 AI 37 7 1 - 45 

2 AII 52 - - - 52 

3 AIII 103 5 1 - 109 

4 AIV 3 - - - 3 

5 AV - - - - - 

Jumlah 195 12 2 - 209 
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b. Narapidana 
 

 

No 

 

Register 
Isi  

Jumlah Dewasa Anak 

Narapidana P W P W 

1 Mati - 1 - - 1 

2 Seumur Hidup - - - - - 

3 BI 231 4 - - 235 

4 BIIa 55 1 - - 56 

5 BIIb - - - - - 

6 BIII - - - - - 

7 BIIIa 8 2 - - 10 

Jumlah 294 8 - - 302 

 

c. WBP (tahanan dan narapidana) 
 

 

No 
 

Pidana/ Perkara 
Dewasa Anak 

 

Jumlah 
P W P W 

1 Umum 429 17 2 - 448 

2 Narkotika 49 3 - - 52 

3 Korupsi 4 - - - 4 

4 Illegal Logging 6 - - - 6 

5 Trafficking - - - - - 

6 Terorisme - - - - - 

7 Pencucian Uang 1 - - - 1 

Jumlah 489 20 2 - 511 

d. Lingkungan Pembinaan 

 

Salah satu prinsip pembinaan yang dilakukan adalah 

Reward and Punishment, yaitu memberikan Reward bagi yang 

berperilaku baik dan memberikan Punishment bagi yang melanggar 

tata tertib. 
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Reward penghargaan antara lain berupa Remisi/ 

pengurangan hukuman, diangkat menjadi Pemuka, Asimilasi, PB, 

CMB, CB dan Cuti Mengunjugi Keluarga (CMK). 

Bagi yang melanggar tata tertib diberi sanksi berupa 

tutupan sunyi dan pencabutan hak-hak tertentu (remisi, asimilasi, 

PB dll). Serta masuk daftar register F (Buku yang mencatat 

pelanggaran WBP). 

e. Pembinaan Kepribadian 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan 

kepada azas : Pengayoman, Persamaan Perlakuan Melaksanakan 

Pendidikan dan Pembimbingan. 

1) Pembinaan rohani 

 

Pembinaan rohani Islam dilaksanakan secara rutin 

setiap hari dalam bentuk majelis ta’lim bekerjasama dengan 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, MUI Cilacap 

dan Ormas-ormas Islam lainnya. Selain daripada itu untuk 

pembinaan rohani Islam yang lebih terprogram telah 

diselenggarakan Pondok Pesantren Darut Taubah Watarbiyah 

yang terselenggara selama 2 semester. Sedangkan pembinaan 

rohani Kristen dilakukan bekerjasama dengan FGBMI Cilacap. 
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2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 

 

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam 

bentuk penyuluhan serta Upacara Kesadaran Nasional setiap 

tanggal 17 setiap bulannya. 

3) Pembinaan jasmani 

 

Pembinaan kesehatan jasmani WBP disamping 

olahraga juga diadakan pertandingan antar blok dan antar 

pegawai. 

4) Penyuluhan hukum 

 

Untuk membentuk perilaku yang sadar hukum serta taat 

pada peraturan, kepada WBP diberikan penyuluhan hukum, 

seperti penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika 

serta masalah hukum lainnya. 

5) Tim pengamat pemasyarakatan 

 

Dalam menentukan program serta evaluasi pelaksanaan 

program pembinaan dilakukan melalui sidang Tim Pengamat 

Pemasyarakatan. 

6) Kunjungan keluarga 

 

Sesuai fungsi Pemasyarakatan adalah memulihkan 

hubungan antara WBP dengan keluarga maupun masyarakat 

maka diberikan kesempatan kepada keluarga/ masyarakat 

mengunjungi Warga Binaan Pemasyarakatan. Di Lapas II B ini 

jam kunjungan dimulai pukul 09.00 – 11.00 dengan mengikuti 
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batasan waktu dan jumlah keluarga serta barang bawaan 

pengunjung. 

f. Pembinaan Integrasi 

 

Pembinaan integrasi dengan masyarakat dilakukan dengan 

cara memberikan program pembinaan kepada warga binaan dalam 

bentuk: 

1) Asimilasi       : Bekerja Di Luar Tembok LAPAS 

 

2) Integrasi        : Pembebasan Bersyarat (PB) 

 

Cuti Menjelang Bebas (CMB) 

Cuti Bersyarat (CB) 

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) 

 

g. Pembinaan Kemandirian 

 

Dalam rangka mempersiapkan WBP kembali ke masyarakat 

agar mempunyai bekal keterampilan diberikan pembinaan 

kemadirian dalam bentuk : 

1) Pertukangan kayu 

 

2) Jahitan 

 

3) Pertanian 

 

4) Pertanaman 

 

5) Peternak Ayam 

 

6) Budidaya Lele 

 

7) Pembuatan Kaligrafi 

 

8) Pasir Besi 
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h. Pengamanan 

 

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas 

dilaksanakan oleh Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan 

(KPLP) yang dipimpin oleh Ka.KPLP dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana pengamanan. 

1) Personal keamanan 

 

a) Staf KPLP : 6 Orang 

 

b) Regu pengaman : 20 Orang terbagi 4 Regu 

 

2) Sarana prasarana pengaman 

 
- senjata api - handy talky - CCTV 

- metal detector - tongkat kejut - control clock 

- borgol - borgol renteng 
 

 

B. Hasil Penelitian 

 

1. Strategi Pendidikan Islam dalam Pembinaan Keagamaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap 

Hasil dari penelitian pembinaan agama Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap memperlihatkan bahwa 

pembelajaran PAI telah menggunakan sistem klasikal. Hal ini terlihat 

dari adanya pembagian kelas berdasarkan wawasan ilmu agama warga 

binaan yang diketahui dalam proses registrasi. Registrasi dilakukan di 

awal semester dengan melakukan pendaftaran, dan serangkaian tes 

wawancara yang dilakukan oleh petugas lapas dibantu beberapa napi 

(tamping). Sedangkan warga binaan yang tidak mendaftar atau tidak 
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lolos tahap seleksi santri, tetap mendapatkan pembinaan agama Islam 

tetapi dalam bentuk kajian. 

Pelaksanaan pembinaan agama Islam di awal pendaftaran santri, 

diikuti oleh sekitar 120-150 orang warga binaan. Warga binaan yang 

lolos dalam proses wawancara, dibagi menjadi dua kelas berdasarkan 

wawasan keagamaannya. Namun seiring berjalannya waktu, santri yang 

mengikuti pembelajaran jumlahnya semakin berkurang karena absen dan 

beberapa alasan lainnya. Setelah ditelusuri, beberapa dari mereka ada 

yang tidur, nonton tv, musikan di kamar, kepentingan pribadi seperti 

makan, mandi, mencuci, walaupun ada juga yang sakit dan melaksanakan 

tugas dari sipil. Maka jika dibuat rata-rata, santri aktif dalam 

pembelajaran setiap harinya tersisa sekitar 60 orang yang terbagi dalam 2 

kelas. 

Penyuluh PAI berasal dari kerjasama antara Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap dengan Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Cilacap. Terdapat 8 orang pendidik/ 

penyuluh PAI yang melakukan pembinaan keagamaan di lapas setiap hari 

Senin- Kamis pukul 08.30-10.00 WIB. Penyuluh yang berhalangan hadir, 

akan digantikan perannya dalam proses pembelajaran oleh sipir yang 

bertugas atau narapidana yang diberi wewenang (tamping). 

Pembelajaran santri dilaksanakan dalam satu tahun pelajaran yang 

dimulai pada bulan Syawal selepas lebaran. Pada akhir pembelajaran, 

santri akan melakukan tes semester sebagai bentuk evaluasi 
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pembelajaran. Santri yang telah mengikuti tes tersebut, akan 

mendapatkan serifikat sebagai tanda bahwa warga binaan telah mengikuti 

proses pembinaan agama Islam dalam kurun waktu satu tahun. Sertifikat 

yang dikeluarkan dari pembinaan keagamaan dalam hal ini agama Islam, 

menjadi bukti WBP telah aktif mengikuti kegiatan di lembaga 

pemasyarakatan. 

a. Pembinaan Agama Islam 

 

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara 

(rutan) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu 

memegang peranan penting sebagai tempat pelaksanaan hukuman dan 

pembinaan bagi narapidana. Tak terkecuali lapas kelas II B di 

Kabupaten Cilacap yang memiliki dua fungsi sebagai lapas dan 

sekaligus rutan. 

Pembinaan Agama Islam di Lapas Kelas II B Kabupaten 

Cilacap, dilaksanakan di Masjid At Taubah yang terletak di halaman 

belakang lapas. Masjid dengan luas bangunan 229 m2 dilengkapi 

dengan beduk dan kentongan kayu, sound system, mimbar, karpet, 

papan tulis, kalender, kaligrafi, rak buku dan almari yang dipenuhi 

oleh alquran, jilid, buku bacaan agama serta peralatan sholat seperti 

sarung, peci, dan sajadah. Kondisi bangunan yang kokoh berwarnakan 

hijau dan cream sangat nyaman sebagai tempat ibadah. 

Selain fungsinya sebagai tempat peribadatan seperti halnya 

sholat lima waktu dan berdzikir, Masjid At Taubah juga digunakan 
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untuk pembelajaran pembinaan keagamaan oleh warga binaan di hari 

Senin sampai dengan Kamis, pada pukul 08.30 sampai 10.00 WIB. 

Pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

B Kabupaten Cilacap memperlihatkan bahwa pembelajaran PAI telah 

menggunakan sistem klasikal. Hal ini terlihat dari adanya pembagian 

kelas berdasarkan wawasan ilmu agama warga binaan yang diketahui 

dalam proses registrasi. Registrasi dilakukan di awal semester dengan 

melakukan pendaftaran, dan serangkaian tes wawancara yang 

dilakukan oleh petugas lapas dibantu beberapa napi (tamping). 

Dengan menggunakan sekat papan triplek, masjid dibagi menjadi dua 

ruang kelas yakni kelas Umar bin Khottob untuk warga binaan pemula 

dengan kemampuan agama dasar dan kelas Abu Bakar sebagai kelas 

lanjutan dengan kemampuan agama lebih tinggi. 

Warga binaan yang tidak mendaftar atau tidak lolos tahap 

seleksi santri akan tetap mendapatkan pembinaan agama Islam tetapi 

dalam bentuk kajian. Pembinaan sistem kajian berbarengan dengan 

waktu pelaksanaan pembinaan agama sistem klasikal, hanya saja 

pelaksanaannya berada di tempat yang berbeda. Sistem kajian 

ditempatkan di ruang aula dengan jadwal yang disesuaikan dengan 

blok warga binaan. 

Pelaksanaan pembinaan agama Islam di awal pendaftaran 

santri (sistem klasikal), diikuti oleh sekitar 120-150 orang warga 

binaan. Namun seiring berjalannya waktu, santri yang mengikuti 
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pembelajaran jumlahnya semakin berkurang karena absen dan 

beberapa alasan lainnya. Setelah ditelusuri, beberapa dari mereka ada 

yang tidur, nonton tv, musikan di kamar, kepentingan pribadi seperti 

makan, mandi, mencuci, walaupun ada juga yang sakit dan 

melaksanakan tugas dari sipil. Maka jika dibuat rata-rata, santri aktif 

dalam pembelajaran setiap harinya tersisa sekitar 60 orang yang 

terbagi dalam 2 kelas. 

Penyuluh PAI berasal dari kerjasama antara Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap dengan Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Cilacap. Terdapat 8 orang pendidik/ 

penyuluh PAI yang melakukan pembinaan keagamaan di lapas setiap 

hari Senin- Kamis pukul 08.30-10.00 WIB. Penyuluh yang 

berhalangan hadir, akan digantikan perannya dalam proses 

pembelajaran oleh sipir yang bertugas atau narapidana yang diberi 

wewenang (tamping). Penyuluh PAI melakukan kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan jadwal mengajar yang disepakati bersama 

sebagaimana berikut: 

1) Senin    : K. M. Hisyam Moethi 

 

K. Aid Mustaqim, S. Ag., M. Ag. 

 

2) Selasa : H. Solikhun, S. Kom. I. 

 

KH. R. Aliq Islahuddin (Al Hafidz) 

 

3) Rabu    : Hasan Hidayat, S. Fil. I. 

 

Salim Ali Hasan, S. Ag. 
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4) Kamis : Juwahir, S. Ag. 

 

Zaenal Arifin, S. Sos. I. 

 

5) Jumat : Kajian bersama/ Yasin Tahlil oleh petugas lapas 

 

b. Pendekatan Belajar 

 

Pendidikan yang dilakukan dalam pembinaan keagamaan di 

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Cilacap umumnya 

menggunakan pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada guru 

(teacher centered approach) sebagai seorang ahli yang memegang 

konrol pembelajaran. Pendekatan ini diambil dengan maksud agar 

guru mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan WBP merasa 

diperhatikan (tidak diasingkan) sehingga memudahkan proses 

penyadaran napi akan keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, karena selama ini yang dilakukan oleh napi telah 

melanggar aturan agama dan mendholimi diri mereka sendiri. 

Selain itu, ada kalanya penyuluh melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan pengalaman. Pendekatan ini 

dilakukan dengan menceritakan kisah hidup para nabi dan rasul serta 

beberapa tokoh ulama. Berbekal dari pengalaman hidup mereka 

setidaknya ada pelajaran yang bisa dipelajari dan diteladani bersama. 

Pengalaman tersebut kemudian dikaitkan dengan kehidupan pribadi 

penyuluh atau WBP sehingga menjadi tauladan bersama untuk 

kehiduan yang lebih baik di masa yang akan datang. 
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Pendekatan lain yang juga dipakai dalam pelaksanaan 

pembinaan yaitu pendekatan pembiasaan. Pendekatan ini digunakan 

dengan melakukan praktek secara langsung dan bersifat rutin. 

Pembelajaran dengan pendekatan ini digunakan untuk materi seperti 

baca tulis Al-Quran, hafalan suratan pendek, hafalan asmaul husna, 

bersuci (wudlu) sebelum mengikuti pembinaan, membaca yasin dan 

tahlil setiap hari jumat, dan pembiasaan seperti sholat sunnah dan 

wajib secara berjamaah. 

c. Metode Pembelajaran 

 

Metode yang kerap kali digunakan oleh penyuluh dalam 

pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Kabupaten Cilacap adalah metode ceramah. Ceramah 

merupakan cara menyampaikan materi ilmu pengetahuan dan agama 

kepada anak didik dilakukan secarn lisan. Metode ceramah dapat 

dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah 

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak 

didik dalam proses belajar mengajar. 

Ceramah bukanlah metode satu-satunya yang digunakan dalam 

pelaksanaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Kabupaten Cilacap. Metode lain yang juga digunakan 

adalah tanya jawab. Hal ini dilakukan oleh penyuluh untuk mengukur 

seberapa pemahaman narapidana terhadap ilmu yang telah dipelajari. 

Kegiatan tanya jawab beberapa kali dilakukan di awal pembelajaran 
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untuk mengetahui pemahaman dasar narapidana, di pertengahan 

pembelajaran, maupun di akhir sebelum ditutup dengan salam. 

d. Media dan Alat 

 

Media yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan agama 

Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap 

adalah papan tulis. Dalam pelaksanaannya, guru akan menuliskan ayat 

al Quran atau hadits nabi di papan tulis sebelum memulai 

pembelajaran dan mengulasnya sesuai dengan materi pelajaran yang 

dipelajari saat itu. Sesekali juga narapidana bergantian menulis di 

papan tulis yang telah disediakan. penggunaan papan tulis dapat 

dikatan cukup efektif sebagai penunjang pembelajaran dalam 

pembinaan keagamaan di lapas. 

Selain papan tulis, ada kalanya guru/ penyuluh membawa 

kertas yang berisi materi pelajaran yang sebelumnya telah 

diperbanyak. Narapidana yang menerima materi biasanya diminta 

menghafalkan atau membaca sesuai dengan apa yang diminta guru. 

Adapun untuk materi pelajaran, setiap penyuluh memiliki 

modul pegangan seperti kitab atau buku agama sesuai dengan materi 

yang mereka ajarkan. Sedangkan narapidana sebagai santri berbekal 

buku dan alat tulis untuk mencatat dan merekam setiap pelajaran yang 

diajarkan oleh penyuluh. Namun ada juga beberapa buku agama dan 

beberapa kitab yang disediakan oleh lapas sebagai bagan rujukan 

untuk narapidana yang membutuhkan. Termasuk juga beberapa al 
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Quran dan iqro sebagai penunjang pembelajaran warga binaan sesuai 

dengan kebutuhannya masing-masing. 

e. Evaluasi Pembelajaran 

 

Sebuah pembelajaran tidaklah sempurna tanpa adanya 

evaluasi. Melalui evaluasi, guru dapat mengukur seberapa jauh 

pemahaman siswa dalam memahami materi pelajaran yang telah 

dipelajari. Tak terkecuali dengan pelaksanaan pembinaan agama Islam 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap. 

Pembelajaran santri dilaksanakan dalam satu tahun pelajaran 

yang dimulai pada bulan Syawal selepas lebaran. Setiap satu semester 

umumnya dilaksanakan evaluasi berupa tes tertulis untuk setiap mata 

pelajarannya. Ini sama halnya dengan pendidikan secara umum di 

lembaga formal seperti sekolah atau pesantren. Santri yang telah 

mengikuti tes, akan mendapatkan serifikat sebagai tanda bahwa warga 

binaan telah mengikuti proses pembinaan agama Islam dalam kurun 

waktu satu tahun. Hasil tes kemudian dijadikan satu dan dilaporkan 

dalam sebuah sahadah atau sertifikat. Sertifikat yang dikeluarkan dari 

pembinaan agama Islam, menjadi bukti warga binaan telah aktif 

mengikuti kegiatan di lembaga pemasyarakatan. 



89  

 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan 

Keagamaan 

 

a. Faktor Pendukung 

 

Pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap bisa berjalan dengan 

lancar karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: 

1) Penyuluh PAI yang kompeten, memiliki wawasan agama yang 

luas sesuai dengan bidang ajarnya. 

2) Dalam pelaksanaannya, pembinaan keagamaan merupakan 

bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cilacap dan beberapa 

lembaga serta ormas masyarakat. 

3) Pembinaan santri dilakukan dengan sistem kelas, dengan 

menggunakan hidden curriculum. 

4) Kegiatan pembinaan dilakukan secara rutin dan terjadwal 

dengan baik setiap hari Senin-Kamis selama 90 menit. 

5) Adanya minat yang besar dari narapidana untuk mengikuti 

pembinaan agama Islam sebagai bentuk memahami ilmu agama 

yang baik dan benar serta membenahi diri agar menjadi manusia 

yang lebih baik. 

6) Dukungan dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap jalannya 

pembinaan keagamaan terlebih pada agama Islam. 
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b. Faktor Penghambat 

 

1) Suasana kurang kondusif karena dekat dengan balai pertemuan/ 

ruang serba guna dan tempat pembinaan keterampilan. 

2) Ruang pembelajaran masih terbatas, yaitu menggunakan 

ruangan masjid yang dibagi menjadi dua kelas dengan dibatasi 

sekat pembatas berupa papan atau beberapa kali dibiarkan tanpa 

sekat. 

3) Keterbatasan pada media pendidikan yang digunakan penyuluh 

dalam penyampaian materi pelajaran. 

4) Penyampaian materi lebih banyak berpusat pada guru/ penyuluh 

sehingga terkesan monoton dan menjadikan santri bagian 

belakang tertidur atau melamun. 

5) Banyak berbenturan dengan kegiatan lain dalam satu waktu. 

 

6) Kurangnya perhatian khusus dan cek kehadiran terhadap 

jalannya pembinaan oleh petugas lapas secara rutin. Karena 

banyak warga binaan yang melakukan absen tanpa izin yang 

jelas. 

7) Pelaksanaan pembinaan keagamaan yang berjalan tidak 

diimbangi dengan dokumentasi kegiatan atau administrasi 

dengan baik. 

3. Strategi Pembinaan Keagamaan Yang Ideal 

 

Melihat pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Cilacap, yang telah berlangsung 
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selama beberapa tahun dapat dikatakan baik. Namun dilihat dari 

historinya, belum adanya perubahan yang signifikan secara menyeluruh 

sehingga memerlukan proses menuju Lembaga Pemasyarakatan kelas II B 

Kabupaten Cilacap yang ideal, diantaranya adalah : 

a. Sarana dan prasarana yang memadai 

 

Salah satu pembinaan yang ideal adalah sarana dan prasarana 

yang digunakan memadai seperti tempat pembelajaran dan tempat 

ibadah yang tersendiri dan lokasinya tidak berdekatan sehingga 

proses belajar dan beribadah lebih kondusif. 

b. Sumber Daya Manusia 

 

Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan kelas II 

B Kabupaten Cilacap meliputi Peningkatan kualitas Guru dan 

Peningkatan materi yang diajarkan. 

c. Aturan yang berlaku 

 

Tak kalah penting ketertiban aturan yang berlaku di Lembaga 

Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Cilacap sangatlah penting, 

adanya tindakan atau teguran apabila ada narapidana yang 

melakukan kesalahan, aturan itu perlu ditaati. 

C. Pembahasan 

 

Pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Kabupaten Cilacap bertujuan untuk memberikan pembinaan moral yang 

sesuai dengan komponen pembelajaran agama Islam atau tujuan yang 

ditetapkan. Setelah melakukan analisis, penulis menemukan bahwa 
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pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam pembinaan agama Islam di 

lapas memiliki relevansi dengan standar dasar belajar mengajar menurut 

Syaiful Bahri Djamarah (Zain, 2010, pp. 5-8). Poin pertama yakni 

menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan 

kepribadian peserta didik. Hal ini terlihat pada bertambahnya wawasan 

keilmuan agama Islam warga binaan, ketaatan dalam menjalankan perintah 

wajib seperti sholat, maupun hal-hal lain yang bersifat sunnah. 

Moh. Muafi bin Thohar menegaskan (Thohir, 2016, p. 21), tujuan 

pembinaan dapat disimpulkan bahwa manusia bertindak sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam di antaranya; 1) terwujudnya masyarakat yang 

mempercayainya dan menjalankan sepenuhnya ajaran Islam, 2) dengan 

terwujudnya dakwah masyarakat bisa menjalankan ajaran Islam, akan 

tercapainya masyarakat yang damai, sejahtera lahir dan batin, adil makmur 

yang diridhoi oleh Allah SWT, 3) mengajak dan membawa manusia agar 

berbakti dan taat kepada Allah yang menciptakan dan memeliharanya. 

Sejalan dengan penjelasan di atas, Bapak Islahuddin selaku penyuluh 

PAI mengharapkan pendidikan agama Islam di lapas kelas II B dapat 

memperbaiki mental warga binaan dan menumbuhkan sikap akhlakul 

karimah. Lebih utama kegiatan pembinaan dapat menambah pengertian akan 

ilmu agama dan mengenalkan dasar ajaran agama Islam. Karena setelah di 

lakukan pendalaman lebih jauh terhadap latar belakang para napi, beberapa 

mengatakan baru merasakan belajar agama setelah di lapas dan sebelumnya 

tidak memiliki kesempatan untuk belajar lebih dalam. 
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Standar dasar belajar mengajar kedua yaitu memilih sistem 

pendekatan belajar yang dianggap tepat dan efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Poin kedua ini juga memiliki relevansi dengan pendekatan 

pembelajaran dalam pelaksanaan pembinaan agama Islam di lapas. Melalui 

pendekatan pengalaman, warga binaan diajak untuk praktek melaksanakan 

sholat jenazah, melafalkan adzan dan iqomah, serta praktek lannya sesuai 

dengan materi yang tengah disampaikan penyuluh. 

Pendekatan pengalaman yang dilakukan rutin dan berkesinambungan, 

membentuk pembiasaan pada warga binaan di lapas. Pendekatan pembiasaan 

ini meliputi melafalkan hafalan suratan pendek, melafalkan bacaan asmaul 

husna, membiasakan menulis huruf hijaiyah, termasuk pembiasaan seperti 

berwudhu sebelum pelaksanaan pembinaan, dan melaksanakan sholat 

berjamaah. 

Pendekatan selanjutnya yang dipakai adalah pendekatan keteladanan 

yang digunakan penyuluh pada saat memberikan kisah hidup nabi dan rosul 

serta tokoh ulama agar bisa menjadi teladan bersama. Kisah teladan ini 

kemudian di tarik ke realita saat ini dengan pengalaman pribadi penyuluh 

maupun warga binaan. Melalui kisah keteladanan nabi dan rosul, penyuluh 

juga menerapkan pendekatan rasional sebagai usaha pendidik dalam melatih 

akal pikiran warga binaan untuk membedakan mana hal yang baik dan mana 

hal yang buruk untuk tidak dilakukan. 

Syaiful Bahri mengatakan bahwa satu masalah yang dipelajari oleh 

dua orang dengan pendekatan yang berbeda, akan menghasilkan kesimpulan- 
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kesimpulan yang tidak sama. Norma-norma sosial seperti baik, benar, adil 

dan sebagainya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dan bahkan 

mungkin bertentangan bila dalam cara pendekatannya menggunakan berbagai 

disiplin ilmu. Sehingga pendekatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam 

pelaksanaan pembinaan di lapas juga berbeda-beda, menyesuaikan materi 

yang dipelajarai dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai (Zain, 2010, p. 

6). 

Poin ketiga yaitu adanya penerapan prosedur, metode dan teknik 

belajar mengajar yang dianggap efektif. Menurut Muafi (Thohir, 2016, p. 22), 

metode pembinaan agama/ da’wah di kalangan narapidana mempunyai 

karakteristik tersendiri karena narapidana merupakan kelompok masyarakat 

tersendiri yang mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat dan kondisi psikologi tertentu. 

Mengenai metode dakwah/ pembinaan, Allah SWT telah memberi petunjuk 

dalam QS. An Nahl ayat 125; Ud’u ila sabiili rabbika bil hikmati wal 

mauidhati hasani wajadilhun bil lati hiya ahsan innarabbika huwa a’lamu 

bimandhalla an sabilihi wahuwa a’lamu bil muhtadin. 

Melalui hasil analisis peneliti, ditemukan poin relevansi dengan 

prosedur/ tehnik yang digunakan penyuluh dalam pelaksanaan pembinaan 

agama Islam di lapas. Hal ini terlihat dari penggunaan metode ceramah untuk 

menyampaikan materi fiqh yang disampaikan oleh Bapak Salim selaku 

penyuluh PAI. Pada awal pembelajaran, beliau menyampaikan materi 

menggunakan metode ceramah yang diimbangi dengan menulis ayat al quran 
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atau hadis yang bersangkutan. Setelah penyampaian materi, selanjutnya 

melakukan metode tanya jawab untuk hal-hal yang kurang dimengerti. 

Metode selanjutnya yang juga digunakan adalah metode praktek baik 

secara bersama seperti belajar melakukan gerakan takbirotul ikhrom atau 

dilakukan oleh perwakilan warga binaan seperti halnya pada materi praktek 

sujud sahwi. Ada kalanya penyuluh secara langsung melakukan demonstrasi 

dalam memberikan materi seperti pada praktek mengkafani jenazah agar 

santri melihat dan mencontoh. Semua ini disesuaikan dengan kebutuhan 

warga binaan dan keutamaan dari materi yang disampaikan penyuluh. 

Lebih lanjut Syaiful Bahri dan Aswan Zain dalam buku “Strategi 

Belajar Mengajar”, mengatakan bahwa dalam mengajar guru jarang sekali 

menggunakan satu metode karena mereka menyadari bahwa semua metode 

ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan satu metode lebih cenderung 

menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi anak didik. 

Hal ini pula yang dilakukan penyuluh PAI pada saat melaksanakan 

pembelajaran, mereka menggunakan metode yang berbeda-beda untuk 

menghindari kejenuhan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Poin terakhir menerapkan batasan minimal keberhasilan sebagai 

bahan evaluasi pembelajaran. Lapas kelas II B Kabupaten Cilacap 

menggunakan metode tes tertulis sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan 

pembinaan agama Islam. Tes tersebut dilakukan setiap semester dan 

disampaikan hasilnya dalam bentuk syahadah untuk satu tahun pembelajaran. 

Hal ini didukung pernyataan Bapak Jeni Rohmat selaku napi sejak tahun 2014 
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(4 tahun). Menurutnya, selepas pelaksanaan tes, warga binaan menjalankan 

wisuda dan menerima syahadah. 

Abdul Majid mengatakan bahwa evaluasi merupakan pengukuran 

ketercapaian program pendidikan, perencanaan suatu program substansi 

pendidikan termasuk kurikulum dan pelaksanaannya, pengadaan dan 

peningkatan kemampuan guru, pengelolaan pendidikan, dan reformasi 

pendidikan secara keseluruhan (Majid, 2012, p. 185). Sejalan dengan gagasan 

tersebut, pembinaan agama Islam di lapas kelas II B menjalankan tes tertulis 

sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan pembinaan dalam satu tahun pelajaran. 

Melalui evaluasi ini lapas dapat menentukan dan menilai warga binaan yang 

aktif mengikuti kegiatan pembinaan sebagai bentuk perilaku baik. 

Analisa di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembinaan agama 

Islam di lapas kelas II B telah memenuhi standar dasar dalam belajar 

mengajar menurut Syaiful Bahri Djamarah. Sekalipun tidak bisa disamakan 

dengan pendidikan formal seperti di sekolah pada umumnya yang memiliki 

fasilitas penuh, namun secara menyeluh pelaksanaan pembelajaran berjalan 

baik dan terstruktur. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka 

peneliti mengambil kesimpulan yang merupakan akhir dari penulisan 

skripsi ini tentang “Strategi Pendidikan Islam dalam Pembinaan 

Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Cilacap”, 

yakni bahwa strategi pendidikan Islam dalam pembinaan keagamaan ini 

menjadi salah satu dari beberapa faktor pendukung yang bertujuan untuk 

memperbaiki moral narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B 

Kabupaten Cilacap. 

Penggunaan strategi pendidikan dalam pelaksanaan pembinaan 

agama Islam efektif karena pengaplikasian pembinaan telah disesuaikan 

dengan wawasan keagamaan yang dimiliki warga binaan. Namun 

keberhasilan pembinaan agama Islam bisa maksimal apabila ada 

komitmen dan kerjasama yang baik antara warga binaan sebagai peserta 

didik, penyuluh sebagai pendidik dan lapas kelas II B sebagai lembaga 

pelaksana pendidikan. 

B. Saran 

 

1. Saran bagi lapas dan petugas 

 

a. Penyediaan tempat khusus untuk pelaksanaan pembinaan agama 

Islam bagi warga binaan pemasyarakatan. 
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b. Pembinaan agama Islam yang telah berjalan kurang diimbangi 

dengan adanya kedisiplinan bagi WBP yang telah terdaftar sebagai 

santri agar tidak banyak yang bolos atau absen. Petugas lapas perlu 

melakukan cek santri yang absen tanpa izin, dan melakukan 

penanganan lebih lanjut. 

c. Penambahan beberapa sarana prasarana penunjang pembelajaran 

seperti sound sistem untuk kelas dengan jumlah murid yang 

banyak, LCD proektor dan leptop sebagai penunjang pembelajaran 

agar tidak monoton. 

d. Butuh anggaran dana lebih untuk penggandaan makalah atau bahan 

ajar bagi santri. 

e. Perlu penanganan khusus untuk warga binaan dengan masa 

tahanan lama, karena tidak mungkin akan mengikuti pembinaan 

yang sama berkali-kali. Hal itu menimbulkan rasa jenuh. 

2. Saran bagi warga binaan pemasyarakatan 

 

a. Lebih aktif dalam pelaksanaan pembinaan yang ada dilapas sebagai 

bekal individu setelah kembali ke masyarakat luas. 

b. Mulailah memperbaiki diri dengan mengenal Tuhan dan 

menjalankan syariat beragama. Dalam hal ini mengikuti pembinaan 

keagamaan khususnya PAI adalah salah satu cara WBP dalam 

mengenal akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. 
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3. Saran bagi penyuluh/ tenaga pendidik 

 

a. Lebih rajin melaksanakan pembinaan agama Islam di lapas, karena 

kehadiran penyuluh sangat diharapkan WBP dalam memperoleh 

ilmu agama. 

b. Ada baiknya setiap mengajar ada materi ajar yang dibawa sebagai 

bentuk rangkuman atau hafalan doa tertentu. Sehingga santri 

memiliki materi yang bisa dibawa sampai mereka keluar sebagai 

pegangan/ pedoman selanjutnya. Atau bahan materi tersebut bisa 

dijilid sebagai bahan bacaan santri lainnya. 

C. Keterbatasan Penelitian 

 

Keterbatasan pada penelitian ini yakni, mengenai pembinaan 

keagamaan yang dilaksanakan di lapas. Fokus penulis hanya mengenai 

bagaimana proses, strategi, metode, dan media yang digunakan oleh para 

pengajar atau ustadz dalam penyampaian materi agama Islam kepada 

warga binaan khususnya santri. 

Penelitian ini juga terbatas hanya di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Kabupaten Cilacap. Sehingga bisa saja di Lembaga 

Pemasyarakatan lain memiliki cara tersendiri dalam pelaksanaan 

pembinaan keagamaan bagi warga binaannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 
1. Pedoman wawancara untuk penyuluh PAI 

 

a. Bagaimana sejaran pelaksanaan pembinaan agama Islam selama Bapak 

menjadi penyuluh PAI di lapas kelas II B Kabupaten Cilacap? 

b. Dari yang Bapak ketahui, apakah pembinaan agama yang dilaksanakan di 

lapas adalah kegiatan wajib bagi narapidana? 

c. Apa tujuan pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lapas Kelas II B 

Kabupaten Cilacap menurut Bapak selaku tenaga pengajar/ penyuluh 

PAI? 

d. Buku apa yang Bapak gunakan sebagai bahan referensi mengajar dalam 

pembinaan agama Islam di lapas? 

e. Strategi apa yang Bapak gunakan dalam pelaksanaan pembinaan agama 

Islam di lapas kelas II B? 

f. Bagaimana pengaplikasian media dalam proses pembelajaran? 

 

g. Kendala/ hambatan apa saja yang Bapak alami selama melakukan 

pembinaan agama Islam di lapas? 

h. Apakah boleh pembelajaran bagi napi dilakukan diluar masjid? 

 

i. Apakah boleh santri meminta materi ajar yang hendak mereka pelajari 

diwaktu tertentu? 

j. Selama melakukan pembinaan, pernahkah Bapak menjumpai warga 

binaan dengan status residivis (narapidanan yang telah bebas namun 

kembali menjalani hukuman karena melakukan kejahatan yang sama)? 
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k. Apa target kesuksesan pembinaan agama Islam menurut Bapak selaku 

tenaga pendidik? 

l. Bagaimana cara Bapak melakukan evaluasi terhadap warga binaan untuk 

mengetahui keberhasilan pembinaan agama Islam? 

m. Bagaimanan Bapak menanggapi warga binaan yang tidak mengikuti 

pembinaan agama Islam? 

n. Apa harapan Bapak untuk pelaksanaan pembinaan agama Islam di masa 

yang akan datang? 

o. Sebagai penyuluh PAI, apa saran Bapak untuk pihak lapas khususnya 

dalam pelaksanaan pembinaan agama Islam? 

2. Pedoman waancara untuk warga binaan 

 

a. Berapa lama Bapak berada di lapas kelas II B dan bagaimana 

pelaksanaan pembiaan agama Islam dulu di awal masuk lapas hingga saat 

ini? 

b. Menurut pengetahuan Bapak, sejak kapan kira-kira pembinaan agama 

Islam ini ada di lapas kelas II B? 

c. Menurut Bapak, apakah pembinaan agama yang dilaksanakan di Lapas 

adalah kegiatan wajib bagi narapidana? 

d. Adakah seleksi awal untuk dapat mengikuti pembinaan agama Islam?, 

bagaimana prosesnya? 

e. Menurut Bapak sebagai warga binaan, apa tujuan mengikuti kegiatan 

pembinaan agama Islam? 
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f. Adakah tegutan atau sanksi untuk WBP yang terdaftar santri tetapi tidak 

mengikuti pembinaan? 

g. Bagaimana dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya yang tidak 

mengikuti santri? 

h. Adakah pengaruhnya perilaku baik dalam pelaksanaan pembinaan 

dengan reward yang mungkin diperoleh warga binaan? 

i. Apakah boleh santri meminta materi khusus yang akan di sampaikan 

kepada penyuluh? 

j. Apakah media yang digunakan penyuluh dalam pembelajaran menurut 

Bapak sudah cukup untuk penunjang proses belajar? 

k. Berapa lama waktu WBP mendapatkan ijazah/ sertifikat santri? 

 

l. Pernahkah Bapak menjumpai warga binaan dengan status residivis 

(narapidanan yang telah bebas namun kembali menjalani hukuman 

karena melakukan kejahatan yang sama)?, biasanya kasus apa? 

m. Bagaimana dengan pembinaan agama Islam bagi WBP wanita di Lapas 

kelas II B Cilacap? 

n. Adakah harapan Bapak untuk kegiatan pembinaan agama Islam di Lapas 

Kelas II B Cilacap untuk kedepannya? 

3. Pedoman waancara untuk petugas lapas 

 

a. Boleh tahu dengan Bapak siapa dan tugasnya di lapas kelas II B Cilacap? 

 

b. Berapa jumlah warga binaan di lapas kelas II B Cilacap per hari ini? 

 

c. Apakah pembinaan agama yang dilaksanakan di Lapas adalah kegiatan 

wajib bagi narapidana? 
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d. Bagaimana proses seleksi santri dilaksanakan di awal tahun ajaran? 

 

e. Bagaimana dengan warga binaan yang tidak mengikuti pembinaan 

khususnya pembinaan agama Islam?, 

f. Adakah sanksi atau hukuman tertentu bagi warga binaan yang tidak 

mengikuti pembinaan? 

g. Apa kriteria lapas dalam memilih penyuluh PAI untuk pembinaan agama 

Islam? 

h. Bagaimana pelaksanaan pembinaan agama Islam dari tahun ke tahun 

sampai dengan saat ini? 

i. Apa target kesuksesan pembinaan agama Islam dari sisi lapas sendiri? 

 

j. Bagaimana tanggapan bapak terhadap narapidana residivis?, dan berapa 

prosentasenya?, 

k. Apa harapan Bapak sebagai petugas lapas untuk pelaksanaan pembinaan 

agama Islam kedepannya? 
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